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connmicação de nta§a no País. Sen. Esperidião Amin. ....... 

MENSAGEM 

Encaminhando à votação a Mensagem n2 223/95 
(ri' óóWS, na origem) do Senhor Presidente da Repúbli
ca. solicitando a rerirada do PLC ri' 73193 (rf' 4.393/89, 
na origem). de iniciativa do Poder Executivo, que altera 
oart.I80 do Código Penal. Sen. Humberll) Lucena ....... . 

Mensagem do Presidente da República ri' 287/95 
(~ 879/95, na origem). referente ao PL rfl 13/95-CN. 
que autoriza. o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União. em favor de transferência a Estados. 
Distrito Federal e Municípios. recursos sob -superviSão 
dn Ministério da Fazenda, crédill) especial até o limite 
de R$29.1I9.ó45,00 para os fms que especifica, sancio
nado e transformado em Lei ri' 9.085195. Sen Jefferson 
Peres ......................... ~------~.:. __ .-·--···--

Mensagem do Presidente da República n2 290195 
(ri' 883/95, na origem), referente ao PLC n" 94195 (n" 
276/95. na origem). que dispõe sobre a transferência- do 
controle acionário da Companhia Siden1rgi.ca da Ama
zônia- SIDERAMA. Sen. JeffeiSon Peres ....•................. 

(MERCOSUL) 

Defeodendo a ampliação do Mercosul Sen. Ro-
meroJucá. ..................................... ----·-----~·-. 
METRÓ 

Cobrando providências do Governo Federal, no 
sentido de que as obras do metrô de Belo Horizonte se-
jam concluídas. Sen. Júoia Marise. ............................. ~--· 
MICROEMPRENSA 

Analisando a importância de se criar uma política 
de fomento às pequenas e microempresas. Sen. V almir 

Campeio. ·······----···- -·-·--·····--
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MINJSTRO DO PLANEJAMENTO (Vide ORÇA
MENTO) 

Defendendo o :Ministro do Planejamento. Sr. José 
Serra,. das acusações de beneficiar o Estado de São Pau~ 
lo. nas suas ações administrativas. Sen. José Ignácio Fer-
reira. ..................... ---·---··------·-·-----
MONOPÓUO 

Abordando a qU:êstão da quebra do monopólio da 
Petrobrás. Sen. Júnia Marise. ·············------···-
(MRE) 

Relatando a resposta que obteve ao pedido de in
formações enviado ao Ministério das Relações Exterio
res. sobre a situação dos brasileiros que vivem na Bolí
via,. em face das informações do envio de tropas bolivia
nas p~a a fronteira do Estado do Acre. Sen. Aaviano 
Melo.·-·--·-·····--··-----------·:._..:..__; .. 

MULHER (Vide REUNIÃO) 

Comentando as vitórias conseguidas pelas mulhe
res na busca da igualdade de direitos. Sen. Lúcio Alcân-
taia. ······························-····------~---
ORÇAMENTO 

Referindo-se aos cortes efetuados no ofçaineDto --
pelo Ministro do Planejamenll). Sen. Geraldo Melo ........ . 

Referiildo-se aos cortes efetuados no orçamento 
pelo Ministro do Pianeyamenll). (Republicação.) Sen. 
Geraldo Melo·-----···-------------

ORÇAMENTO PROGRAMA PLURIANUAL 

Levantando a neçessidade de os Estados partici
parem mais ativamente da elaboração do orçamento plu
rianual. Sen. Edison Lobão ......... ·----·---------

Levantando a necessidade de os Estados partici
parem mais ativamente da elaboração do orçamento plu
rianna!. (Republicação.) Sen Edison Lobão·-·-·-·-···-

(PA) 

Trazendo ao conhecimento da Casa um docwnen
to de rêpresentação. encaminhado ao Secretário de Se
gnr.mça Pública do Estado do P.ar.l, pela Sociedade Pa
raense de Defesa dos Direitos Humanos. pela Comissão 
Pastoral da Terra e pela Federação dos Trabalhadores da 
Agricnltura do Estado do Pará. Sen. Ademír Andrade ..... 

PANTANAL MATO-GROSSENSE 

Reportllndo-se ao Projeío Pantanal elaborado pelo 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Sen. Ramez 

Tebet ·············-····-··-······--·····---------
PARECER 

Parecer ri' 4951!15, da Cnmissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, ao PDL ri' 44195 (ri' 30/95, 
na origem). que aprova o texto da convenção sobre proi
bições ou restrições ao emprego de certas armas oonven-
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VI 

cionais que podem ser consideradas como excessiva
mente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados, 
conhecida como Convenção sobre Certas Armas Con
vencionais~ adotada em Genebra, em I 0/10/80, e aberta 
para assinatura em 10/4/81. Sen. Romeu Tuma. ···········-

Parecer n" 496195, Comissão de Ass~mtos Sociais 
sobre o PLS n" 6/95, de autoria do Senador José Eduar
do Dutra, que estabelece o princípio da doação e extirpa
ção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 
fms de trnnsplante post mortem, salvo expressa disposi
ção contrária em vida, tramitando em conjunto com os 
PLS n" 8195, que altera a Lei 8.489192, que dispõe sobre 
a retirada e transplante de tecidos. órgãos e partes do 
corpo hmnano, com fins terapêuticos e cieiitífic<>s; -~e 
PLS n" 15/95, que estabelece regras para a doação e ex
tirpação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, 
para fins de transplantes. Sen. Lúcio Alcântara. .............. . 

Parecer n2 497/95, Comissão Diretora, apresen
tando a redação rmal do PDL n• 30195 (n• 281193, na 
origem), que aprova o texto da Convenção Interarnerica
na sobre personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídi
cas no Direito Internacional Privado, conclUída em La 
Paz, em 24/5/84. Sen. Ney Suass1ma. ···-··---·----··-

Parecer n2 498/95, Comissão Diretora, apresen.:. 
tando aredação rmal do PDL n"40195 (n" 31/95, na ori
gem) , que aprova o te:<.to da Convenção Jnteramericana 
sobre personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas 
no Direito Internacional Privado. concluída em La Paz. 
em 24/5/84. Sen. Ney Suassuna. .......•.... ·-----··-· 

Parecer n2 499!95, Comissão de Assuntos Econó
micos sobre o Ofício "S" ~ 40!95 (Offcio Presi 95-
1790195, na origem), do Sr. Presidente do Banco Centiai 
do Brasil; encaminhando solicitação do Govemaclo< do 
Estado do Espírito Santo. no sentido de alterar o percen
tual de rolagem da dívida mobiliária do Estado. vencida 
no 12 semestre de 1995 e autorizada pela Resolução n2 
8.994, do Senado Federal. {)en. Gerson Camata. •.... ····-· 

Parecer n!' 500195. ComissãO Diretora. apresen
tando a redação. final do PR n" 88/95, que alteia o art 12 

e a alínea a do art. 22. da Resolução~ 89!94. que autori
zou o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir. 
através de ofertas públicas, Letras Fmanceiras do Tesou
ro do Estado do Espúito Santo, cujos recursos serão des
tinados à rolagem de sua dívida mobiliáría. vencível no 
12 semestre de 1995. Sen. Fmandes Amorim.············-~ 

Parecer n" 501/95, Comissão de Assuntos Econó
micos, sobre o offcio "S" ff!. 41/95 (Ofício Presi ff! 
1.865/95. na origem). do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasi4 encaminhando solicitação do Governador 
de Santa Catarina, para emissãO de Letras Financeiras 
do Tesouro de Santa Catarina, destinadas ao giro da dí
vida mobiliária do Estado, vencível no 22 semestre de 
1995. Sen. Casildo Maldaner. ···-··---·--·--

Parecer ff!: 502195. Comissão Diretora. apresen
tando a redação final do PR n" 89195, que autoriza o Go
verno do Estado de Santa Catarina a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Santa Catarina- LFTC, destinando-se os recursos 
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ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 22 
semestre de 1995. Sen. Emandes Amorim. .................. __ 

Parecer n" 503195, ComissãoDiretora, apresen
tando a redação final da Emenda do Senado ao PLC n• 
30/94 (n" 3.578/93, na origem), que transforma e eria 
cargos no Quadro de Pessoal do Conselho da Jusriça Fe
deral. Sen. Renan CaJhciros.----·--·-··--·---·· 

Parecer n" 504!95, Comissão Diretora, apresen
tando a redação final das Emendas do Senado ao PLC n• 
4195 (n" 5.315/90, na origem), que dispõe sobre o arqui
vamento de cópias de filmes cinematográficos. Sen. Re-
nan Calheiros . .............. ----···--··--···----··-· 

Parecer n" 505/95, Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. incumbida de emitir parecer 
sobre o PLC n• '01!95 (n2 4.419/94, na origem), que dis
põe sobre a Transferência de Oficiais entre os diversos 
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha. Sen. Epitácio 
Cafeteira. .............. -----------·---·-···---

Parecer n" 506/95, Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 53195 (n2 
51195. na origem). que aprova o texto do Acordo para a 
Manutenção do Centro Interamericano de Comercializa
ção, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Secretaria -Geral da Organização dos Estados Ame
ricanos, celebrado em Belém- PA, em 9/6/94. Sen. Na-
bor Júnior ................... ------·--·---.--

Parecer rf! 507/95, Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a PEC n" 39!95 (n" 6-C/95, na 
oõgem), de iniciativa do PreSidente da República, que 
a1tern o § 12 do art 177 da Constituição Fe&ral. Sen. 
Ronaldo Cunha Lima ................• ·-·-···-------

Pare<:er oral ao PLC n" 93195 (n" 4.235/93, na ori
gem), de iniciatiVa do Tribunal Superior- do Trabalho, 
que altera a Lei n" 8.432!92, para redefinir as jmisdições 
das Juntas_ de_ Conciliação e Julgamento nas Regiões da 
Justiça do Trabalho. ~n. Francelina Pereira .......... _-_ 

Parecer n2- 508195, Comissão Diretora. apresen
tando a redação final da Emenda do Senado ao PLC n" 
194193 (n" 3:220/92, na origem), que submete à aprecia
ção do Senado Federal a indicação de diretores ou repre
sentantes brasileiros em organiSmo ri:mltilateral. Sen. 
Renan Çallleiros .......... -·-·-··----------

Parecer rf! 509195, Comissão _Diretora. apresen
tando a redação rmal do PDL n" 36195 (n" 437/94, na 
origem), que aprova o texto do Acordo sobre Comércio 
e Cooperação Econôuúca. celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Bulgária, em 1319/93. Sen. Ney Suassuna: •••.•.. : ..••• 

Parecer ~ 510195~ Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL n" 44195 (n" 30/95, na ori
gem)~ quÊfaprovâ o texto da Cmivenção sobre Proibiçõ
es ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Conven
cionaiS, que pOdem ser considetadas comO exCessiva
mente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados. 
conhecida como Convenção sobre Certas Armas Con
venciõnais, adotada em Genebra, em 10/10/80 e aberta 
para assinatnra em 10/4/81. Sen. Ney Snassuna ···········-
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Parecer n2 511/95, Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL o'- 81195, que autoriza a 
alienação pelo Governo Federal de uma área de terras de 
4235 (quatro mil. duzentos e trinta e cinco) he~..h Si--

Pág. 

tuada no Estado do Mato Grosso. Sen. Ney Suassuna. ...• 301 
Parecer n2. 512195, Comissão de Assuntos Econõ-

micos, sobre a Indicação W! 5/95, de autoria do Senador 
Emandes Amorim. Sen. Jefferson Peres ............... ~.u-- -- __ 318 

Parecer o'- 513195, Comissão de Assuntos Econô
micos sobre o Ofício "S" n2 26/95 (Oficio _Presi _fP. 
95/1230, de 30/5195, na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro Municipal do_ Rio de_}a-_ 
neiro - LFfM-Rio, cujos recursos serão destinados ao 
giro de sua dívida mobiliária.., vencível-Do 'r- semestre de 

1995. Sen. Eduardo Sup!iry .. -···················-·---~ .•. 319 
Parecer n• 514195, Comissão de Assuntos Eçonô

micos sobre o PLC n" 200193 (n• 436.191, na origem), 
qUe altera a redação do caput do art. 1~ da Lei 8.174!91, 
dispondo sobre a importação de produtos agrícolas e pe-
cuários. Sen. Lauro Campos.-··········-··--· • 326 

Parecer~ 515195~ Comissão de _Assuntos Econõ
micos. sobre a Mensagem rf. 399194 (n2 1.201194, na 
origem), envolvendo pedido de autorização para a con
tratação de operação de a6:lito externo da União, no_ va
lor equivalente a US$56,544,176.00, junto ao Svenska 

HandelsbankeiL Sen.João Rocha. ······················--- .330 
Parecer rf!. 516195, Comissão de Assuntos Econõ

micos, sobre o PLS n2 244/91, de autoria da Senadora 
Marluce Pinto, que proibe a exportaçãO de pedras pre-
ciosas e semipreciosas in natúra. Sen. Jonas Pinheiro..... 339 

Parecer n!!: 517/95, Comissão de Assuntos Econõ-
micos, sobre o PLS __ n!'!-165/95~ que dispõe sobre a aplica-
ção de receitas das privatizações. Sen. Freitas Neto~-- 343 

Parecer n2 518/95, Comissão de Assuntos Econô
micos sobre o PLS n2 16J/95, de autoria do Senador 
Lauro Campos, qne dispõe sobre a destinação dos lucros 
das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista. Sen. Geraldo Melo .....•..........•. ----·-·-- 343 

Parecer Jl2: 519!95, Comissão de RelaÇões Exterio
res e Defesa Nacional. sobre o PLC· rf!. 92195 comple
mentar (o! 10/95, na origem), que altera dispositivo da 
Lei Complementar n!!: 69/91, que dispõe sobre as normas 
gerais de organização, e preparo e o emprego das Forças 
Armadas. SeiL Romeu Tuma .........•.... , .............. -~-·-·· -· 371 

Parecer JF! 520/95, Comissão Direto~ apresen
tando a redação final do PLC n2 92195 complementar (n2 
10/95 compleinentar, na origem), que dispõe sóbre_as_ 
normas gerais para a organização, o preparo e o empre-
go das Forças Armadas. Sen. José Eduaroo Dutra. ···--·- .372 

Parecer oral ao PLC o'- 99195 (n" 290/95, na ori
gem), de iniciatiVa do Poder Executivo, que dispõe so
bre a criação de cargos efetivos de agentes penitei:iciá
rios na Carreira Polícia Civil do Distrito Federal. sen. 
Valmir Campelo .... ____ .. __ .________ 373 

Parecer n2 521195, Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o PLC n" 69195 (rf' 1.927191, na origem), 

que estabelece a obrigatoriedade de a empresa do servi
ço postal do País pagar encargos financeiros sobre as re
messas de dinheiro entregues em prazo superior a três 
dias. úteis após o seu envio pelo remetente. Sen. Esperi-

dião Amin ............... ·-··------··-----·--····---
Parecer n2 522195, COmissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania. em cará.ter temrinativo, sObre o-PLS 
n2 63195, que estabelece a revisão obrígat6ria da Decla
raçllo do ImpostO de Renda dos detentOres de cargo ele
~voou diretivo na Administração Pública Sen. Roberto 
Freire .......... :: ... ·-···-----····---:.-...:.:._ ______ ---:;,-

Parecer n" 523/95, Comissão Diretota, apresen
tando a redação fmal do PLS n" 136190 (n" 6.128190, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao inciso 
ID do art 484 do DecretO-Lei o'- 3:689/41 -Código de 
Processo Penal. SeJL Levy Dias.····,·········-·-·····"'·~-······· 
- Parecer o!! 524i95~ _Comissão Diretora. apresen
tando a redação final das Emendas do Senado ao PLC n• 
224193 (n" 217191, na origem). que dispõe sobre inspe
ção em barragens, pontes, viadutos e obras de arte. Sen. 

Levy Dias ........... ·-···············-------~---··· 
Parecer rf!. 525/95, Comissão Diretora, apresen

tando a redação final do PLC n" 109194 (n2 3.867193, na 
origem). que autoriza a reversão aó Município de En
cantado- RS. do ímóvel que menciona. Sen. Levy Dias. 

Parecer ~ 526195, _ComissãO Diretora, apresen
tando a redação do vencido, para o turno suplementar, 
do PLC n" 85/93 (n2 2303191, na origem). Sen. Antonio 

Carlos Valadarc$ ............. ·-··-··----···---·-···-·-·-
Parecer o9: 527/95, Comissão de- Educação, sobre 

o PDL o'- 24195 (n2 351-B/93, na origem), que aprova o 
ato que renOva a concessão à entidade Rádio e TV do 
Amazonas S/A para explorar canal de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na cidade de Porto Velho-
RO. Sen. José Bianco. ·········-······-------~----.. --

Parecer n2 528195, Comissão de Educação, sobre 
o PDL n2 42.r94 (~ 3.57-BJ93, na origem), que aprova o 
ato que renova concessão à entidade Rádio Record S/ A. 
para explorar canal de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de São Paulo- SP. Sen. Roberto Requião .•• -·-

Parecer ~ 529195, ComissãO de Asstmtos Sociais. 
sobre o PLS ri! 163!91, que dá nova redação ao parágra
fo § 2"-do art 224 da Consolidação das Leis do Traba

llio. Sen. Carlos Patrocínio .• -······-··-······-----····-
Parecer o!! 530/95, da Comissão de Assuntos Eco

nõmicos, sobre o PLS n2163J91, que dá nova redação ao 
§ 2• do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sen. Beni V eras.··········-··-··-----~---·--... --
Parecer n2 531/95, Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre as Propostas de Emenda à 
ConstittJ.ição ~ 37 !95, que acrescenta dispositivos ao 
Ato das Disposições Constitucionais TranSitóriaS. facul
tando à União instituir imposto sobre movimentação ou 
tramitação de valores e de créditos e direitos de natureza 
frilanceíra. de vigência temporária. e rf. 40195, que dis
põe sobre a instituição de contribuição social para o fi
nanciamento das ações e serviços de saúde. Sen. Lúcio 
Alcântua ...........•••.•.• -·---···---------, 
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VIII 

Parecer oral ao PLC n' 97/95 (n" 269/95, na ori
gem). que dispõe sobre feriados. Sen. Emilia Fernandes. 

Parecer oral ao PDL n• 109/95 (n' 95/95, na ori
gem), que aprova o texto da Convenção Jnteramericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, assinada em Belém do Pará, a 9/6/94. Sen. Be-
nedíta da Silva.·······~····----·-·--·------

Parecer n!! 532195, Comissão Diretora,. apresen
mndo a redação fmal do PDL n2 109/95 (n' 95/95, na 
origem), que aprova o texto da Convenção Interamerica
na para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, assinada em Belém do Pará, a 9/6/94. Sen. Ney 
Suassuna ·······-·-·-----·--··--·--·-- -

Parecer ~ 533195, Comissão DiretÓra. apreSen
lmldo a redação fmal do PDL n" 53/95 (n' 57195, na ori
gem.). que aprova o te~to do Acordo para a Manutenção 
do Centro Interamericano de Comercialização, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Secreta
ria--Geral da Organização dos Estados Americanos, cele
brado em Belém do Pará, a 916/94. Sen. Ney Suassuna. .. 

PARTIDO POúrJCO (Vide CP I, ENCON'J'!l.O) 

Analisando a ttajetória política do PMDB. Sen. 
Roberto Requião .............. - .... - .... ----·-" 

Analisando a trajetória política do PMDB. (Repu
blicação.) Si:IJ. Roberto Requião ........ --.. ·----· 

Comunicando as decisões tomadas na reunião da 
Comissão Executiva Nacional do PR.. Sen. Hugo Napo-

leão •.. ·-··-·---------·-··---·---·---
PATENTE DE INVENÇÃO 

Abordando a questão das parentes. Sen. Eduardo 
Suplicy ................ ____ ,, ___ .... ~--·--·•-

Aõordando a questão da lei de patentes. Sen. Be-
nedita da Silva. ............... --.--.. ---.. -------

PECUÁRIA 

Falando das dificul<lades enfrentadas pela pecuã
ria do Espírito Santo. Sen. José Ignácio Ferreira. ....••. __ 

PESQUISA 

Referindo-se à posição em que o Pa:fs se encontra 
no "ranking" de países corruptos. na pesquisa realizada 
pela ONG Transparência Internacional. Sen. Lúcio AI-
clintara .............. ___ , __ ... __ .. ___ , __ , __ _ 

(PETROBRÁS) (Vide MONOPÓLIO, PRIVATIZA
ÇÃO, REFINARIA) 

POBREZA 

Referind<rse à questão da pobreza no País. Sen. 
Odacir Soares .... _ ...... ____ , _________ ........ 

POÚI1CA AGRÍCOLA 

Criticando a chamada política de garantia de pre
ços mínimos prnticada pelo Governo. Sen. Jonas Pinhei-

ro.····----··----------···---·--·~--
Cobrando do Governo Federal a implantação de 

uma política agrícola volrada à realidade brasileira. Sen. 

Júlio Campos.--.. ----·--·-·---
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Falando das dificuldades por que passam os pe
quenos agricultores, em razão da falta de uma política 

Pág .. 

para o setor. Sen. Mauro Miranda .• ·-··-··----·-.-- - __ 349 
Cobrando do Governo uma política agrícola defi-

nitiva para o País. Sen. Júnia Marise ... ········-·-···---.·· . 472 
Cobrando do Governo Federal a implantação de 

uma política agrícola. Sen. caries Bezerra ·········-····· 612 

POÚI1CA CULTIIRAL 
Cobrando a implantação de uma política mais efi

ciente de promoção e defesa dos valores culturais do 
País. Sen. Lúcio Alcântara. .......... _. __ ... _ ..... _. 118 

POLITICA ECONÔMICO-ANANCEIRA 

Cobr.mdo providências do Governo Federal. no 
sentido de se atenuar a crise econômica vivida pelo País. 
Sen. Aritóliio Cados Valadares ................ _,______ 73 . 

Falando das medidas econômicas que vêm sendo 
executadas pelo Gover:no Federal. Sen. Edison Lobão.... 160 

Falando das medidas econômicaS -que vêm sendo 
execuradas pelo Governo Federal. (Republicação). Sen. 
Edison Lobão ............... _. ________ ,,_,_____ . 285 

Analisando a questão dos custos da economia no · 
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Ata da 1233 Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 16 de agosto de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária. da 50• Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Levy Dias e Jefferson Peres. 

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

Ademir Andrade - Alltônlo Carlos Magalhães - Anl&:tio 
Carlos Valladares- Arllndç Porto- Artur da Távolá- Bello Parga 
- Benedita da Silva- Beni V eras- !lemaJ:do Cabia!- Carlos Be
zerra- Carlos Patrocínio - Casildo Maldaller- Coutinho Jorge -
Darcy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Álvares 
-Emília Femandes- Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim-:- Es
pOridião Amin- Fernando Bezerra - Flaviano Melo- Fr.mcelino 
Pereita -·Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilber
to Miran<l~ - Guilheime Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- Irls Rezende- Jáder Barbalho- Jefferson Peres- João 
França- João Rocha- Joel da Hollanda -Jonas Pinheiro- Josap
hat :Marinho- José Abreu Bianco- José Agripino -José Eduardo 
Outra- José Fogaça -José lgoácio Feo:eira- José Roberto Aml
da -José samey - Júlio Campos - Jún.ia Marise- Lauro Campos 
- Leomar QninttmiJba Levy Dias - Lucfdio Portella- Lúcio Al
cântara - Lúclio Coelho - Marina silva - Marluce Pinto- Mauro 
Mirauda - Nabor Júnior- Ney Sua.ssuDa - Ouofre Quinai>.- Os
mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Ca
lheiros- Roberto Freire - Roberto Requião- Romero Jucá- Ro
meu Tuma- Roualdo CUnha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Ma
chado- ValmirCampelo- V!lsonK!eimibing- WaldeckOmellas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio. Campos)- "A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 72 Srs. Se:oadores. Havendo núme-
ro regimental. declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, SeÕador Ney Suassuna, 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N' 495, DE 1995 .. 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional,. ao Projeto de Décreto Legislativo n° 44, de 
1995 (n° 301!)5, na Câmara dos Deputados), que 
• aprova o texto da Convenção sobre Proibições ou 

Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencio- , 
nais que Podem ser Consideradas como Excessiva
mente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Jndisclimina
dos conhecida como Convenção sobre Certas Armas 
Convencionais, adotada em Genebra, em 10 de outn· 
bro de 1980, e aberta para assinatura em 10 de abril 
del981 ... 

Relator: Senador Romeu Tuma 

Vem a esta Co~são~ para exame, o Projeto de Decr.a'o Le-
gislativo n' 44, de 1995 (n' 30-N95, na Casa de origem), de 'oi

, ciativa do Executivo, através de Mensagem n° 583/94, que "apro
. va o texto da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Em
~ prego de Certas Ar.mas Convencionais que Podem ser Considera
das como Excessivamente Lesivas ou Geradoras de EfeitOs lo:tdis
crimina.dos, conhecida oomo Convenção sobre Certas Armas Con
vencionais, adotada em Genebra. em 10 de outubro de 1980, e 
aberta J?3I" aSsinatll1a em 10 de abril de 1981". 

A proposição. que não recebeu emendas no ptaZO regimen
~ pretende criar condições ele ratiíu:ação para a Qxa.venção. atra
vés da qual o Brasil aceita. .e se obriga a cumprir todas as suas dis-
posições. ' ' . . 

A Convenção baseia-se no princípio do Direito Intemacio:
nal, segundo o qual o direito das partes em um conflito armado ~ 
que envolve métodos e meios de guerra não é ilimitado e em outro 
que proíbe o emprego em conflitos armados de annas, projéteis, 
material e métodos de guei:m,. cuja natureza leve a causar lesões 
supérfluas ou sofrimento desnecessário. 

Dezliro dêstes princípios. pro11>e, ta.Inbém, o uso 00 métodos 
e artefatos bélicos que possam cansar danos extensos, duradouros 
e graves ao meio ambiente. 

A Convençãc.. oomporta. atualmeme. três Protocolos, po
. dendo vir a receber outros, que em síntese estabelecem: 

Proto<olol 

Proíbe o emprego de aimas cujo efeito primário é ferir por 
meio de fragmentos que escapam à detecção por meio de raios X. 

Protocolo II 

Restringe o uso de minas terrestres apenas a "objetivos mi
litares". proibindo seu emprego contra a população civil. Impõe 
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restrições a minas lançadas à distância. Proíbe certas annadi.Ihas. 
. Estabelece dispositivos sobre demarcação e registro de campos 
minados e a:rmadilhas. 

Protocolo III 

Proíbe o·uso--de armas incendiárias contra populações civis. 
Proíbe o ataque aéreo com m::mas incendiárias, mesmocoo.tra "ob
jetivos mili.tares11

, se estes estivetem sinlados em concentrações de 
civis. Umita o emprego de a.n:aas incendiárias apenas aos casos 
em que o "objetivo militar" puder ser separado da população civil. 

O Brasil retanlou sua adesão à Convenção, porque esta fa
zia referencia ao Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra 
sobre a Proteção às Vítimas de Guemo, do qual não éramos parte. 
Após nossa adesão àqUele Protocolo, removeram-se os obstáculos 
diplomátioos que impediam nossa adesão à Convençlo sobre Cer-
tas Almas Convencionais. -

Os :Ministros Militares e o Chefe do Estado-Maior das For
ças Annadas não apresentarnm óbioes à ratif1C3Çâo da Canvençlo, 
porque seus termos não Comprometem a Segurtii~Ça ~onal e es
tão de acordo com nossos piinclpios doutrinários de emprego des
ses tipos de anoa.s. 

Por último. M um vivo interesse do M.inistérlo das Relações 
Exteriores para que o-Biasil r3tifique a Convenção e tome-se Esta-
00-Parte antes de setembre de 1995, époea em que se realizará a 
Confereooia de Revisão do Protocolo II sobre Ce$5 Armas Con
vencionais. Esse imeresse fimdamenta-se, segundo aquele Minis
tério, na Conveniência de que o País anmente suã. presença em fo
ros intemacionais, mas~ principalmente, para garantir o direito de 
intervenção e voto na Conferência. de Revisão. ___ _ 

Entendemos que a presença brasileira na conferência revi
siooal. no status de País-Membro. é um argumento, indubitavel
mente, importante. 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1995. 

Sala das Comissões, !O de agosto de 1995.- Antônio Car
los 1\fagalhães, Presidente - Romeu Tuma, Relator - Lúdio 
Coelho- Nabor Júnior- Humberto Lucena- Benedita da Sil
va- José Agripino -Flaviano Melo - Emi6a Fernandes - Joel 
de Holanda - Guilherme Palmeira - BeiJo Parga - Hugo Na
po]eão. 

PARECER N" 496, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos So<:iais sobre o Pro· 
jeto de Lei do Senado D0 6 de 1995, de autoria do Se
nador José Eduardo Dutra, que ~testabdeee o priná· 
pio da doação e extirpação de órgãos, tecidos e partes 
do corpo humano para fins de trausplante. Post mor. 
tem, salvo expressa disposição em contrário em 
vida", tramitando em conjunto com os PLS D0 8 de 
1995, que altera a Lei D0 8.489, de 18 de novembro de 
1992, que dispõe so~ a retirada e lransplanle de te
cidos, órgãos e partes do corpo hum&DO, com fins te
rapêuticos e científicos e dá outras providêocias". e 
PLS D0 15 de 1995, que "Estabelece regras para a 
doação e ertirpação de 6rgãos, teàdos e partes do 
corpo humano, para liDs de lransplantes, e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Lúcio Alcântara. 

I -Relatório 

O Projeto de Lei em epigrafe, de autoria do Senador Jose 
Eduardo Dutn, ao qual fOiam apensados os Projetos de Lei n• 
8/95, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, e 15/95, de autoria da 

Senadora Benediata da Silva. tem por fmalida.de estabelecer regras 
para a doação e extilpação de tecidos, órgãos e partes do corpo hu
mano paza fins de txansplante e terapêutica. 

A CoDS!illlição Federal estabelece, em seu arL 199, § 4•, 
que ''a lei disporá sobre as condições e os xequisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substãncias humanas para fms de 
transplante, pesquisa e tratamento(--}, sendo vedado todo tipo de 
comercializaçJio". Are então. esta metéria era regulada pela Lei n° 
5.479, de lO de agosto de 1968. 

Em 1992, tratando de regular o novo dispositivo constilll
ciO!lal, foram apresentadas e aprovadas pelo Congresso naci.oDal 
duas leis: a Lei n• 8.489, de 18 de nov.embro de 1992- que "dis
põe sobre a retiiada e transplaDle de tecidos, 6Igios e partes do 
corpo humano com fins terapêuticos e científicos1

', também conhe
cida como Lei dos Transplantes.. e a lei n° 8.501, de 30 de novem
bro de 1992 que "dispõe sobre a utilização de cadáver Dão recla
mado para fms de esllldos e pesquisas". 

A nova Lei dos Transplantes, de 1992, segundo as palavns 
do Senador Darcy Ribeiro, na jlstiflcação de uma das proposições 
aqui apreciadas, de sua autoria. "apesar das :intenções revolucioná
rias e inovadoras do projeto origiDal, de autoria do Deputado Car
los Mosconi,. transmntcu-se dw:ante o processo legislativo até as
sumir um formalo anódino, proporciODalmente menos relevante 
que a legislação pioneira, de 1968 (--)-Este diploma legal e tão in
CO[Ig[Uen!e do poo!O de vista fllos6fico que simplesmente não sur
tiu qualquer efeito na pr.ltica. A situação dos transplantes 110 Bra
sil, ap6s a promulgação desta Lei, conlinua a da époea anterior à 
sua vigência. isto é, confusa, caótica e sem rumos dermidos". 

Esta é também a opiDião dos dois outros autores das propo-
Sições aqui analisadas. . . 

Na justificação de seu Projeto de Lei, o Senador José 
Eduardo Dutra teronhece a urgência de encontrarmos uma forma 
de facilitar os 1ransplantes de 6<gãos. "o que, =tamente, propicia
rá uma melhoria na saúde da população". ao mesmo tempo em que 
se propicie os instmmeiJlos legais necessários a coibir o nefando 
crime da comercialização de 6rgios humanos. 

Na opinião da Senadora Benedita da Silva, a atual Lei de 
Transplantes, 11apesarde já constiniirummã.tio importante, neces-
sita ser reformulada para acompanhar a evolução dos aconteci; 
mentos científicos e a nova DléD.talidade que se implanta. (--) E -
necessário que o processo de doação seja ampliado e simplificado 
ao ~ sob pena de não serem conseguidos resultados, práti
cos, mormeDte considetandO-se a J:Rlllência com que devem ser 
realizadas as intervenções de extirpação em virtude da perecibili
dade dos órgãos humanos e a necessidade de imediatos processos 
de delicada conservação11

• 

O Projeto de Lei n• 6/95, de autoria do Senador José Eduar
do Outra, estabelece o princípio da doação e extirpação de órgãos, 
tecidos e partes do cotpo humano para fins de transplante, post 
mortem. salvo expressa disposição em contrário, em vida. -

Estabelece, como critério legal para a constatação da 
morte, a morte encefãlica (art. 2° § 1 ") e a forma de sua atesta
ção (arL ZO, § I") e detetmina que instilllições podem realizar 
transplantes (art. 7° e SO). Proíbe a comercialização de qualquer 
órgão, tecido ou parte do corpo humano (art. 3") e estabelece 
como condição para a extirpação e doação o fato de a pessoa, -
juridicamente capaz. não ter se manifestado, em vida. contra
riamente à doação post mortem attavés de instrumento público 
ou particular. sendo esse último condicionado ao reconheci
mento de Ínm.a em cartório (art. 4"). Obriga a recomposição 
condigna do cadáver após a extiipação, descaracterizando-a 
como o crime previsto nos artigos 211 e 212 do Código Penal 
(arL 5• e 6"). Remete à regulamentação da lei pelo Poder Executi-
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v o no praro de sesseDta dias (art. 9") e não revoga expressamente a 
Lei dos Transplantes em vigor (art.ll). 

O Projeto de Lei n• 8/95, de autoria do Senador Darcy Ri· 
beiro, visa a altexar aLei D.0 8.489/92 em seus artigos :;o, 4°,6° e-11 
(art. I") - alterações que analisaremos a seguir - e defme como 
ma.tiançáveis, imprescritíveis, :insusceptiveis de graça. indulto ou 
suspenção condicional, redução de pena oo quaiquer modalidade 
de cumprimento de pena em liberdade, em regime aberto oo semi
aberto os crimes de: remoção de tecidos, órgãos oo partes do cor
po humano sem ii:refutável comprovação da ocorrência de morte 
encefálica do doador, segundo os procedill'leDtos que estabelece; a 
remoção não autorizada de tecidos, órgãos ou partes do corpo hu
mano; a exp:>rtação do objetivo ccmercial e o recolhimento, o 
transporte, a guanla, a preservação, a disttiroição de f= clan
destina ou por pessoas não autorizadas oflCÍaltnente (art. 2"). 

Ao dar nova redaçio a quatro artigos da Lei n• 8.489/92, 
reestabelece o critério de morte encefálica (nova redaçio do art. 
3") e estabelece o princípio de que a doação de tecidos, óxgãos e 
partes do corpo humano e sua extiq>açio pata fms de lt3D.Splante e 
tetapêutica sexão permitidaS sempre que o doador - desde que 
"pessoa juridicamente capa.z11 

- não tiver manifestado, em vida, 
sua vontade de ser não-doador (nova redação do art. 4"). Estabele
ce também que a foan.a prática e válida de fazer constar esta ma:oi
feStação de voll1ade é a gravação. "de fotma indelével e inviolá
vel", da expressão "não-doador'' na Carteira de Identidade Civil, 
deterntinando as respoll83.bilidades e as f<mnaS de fazê-lo. 

Ao dar nova redação ao art. 6°, em verdade substitui seu 
teor. Este artigo, na lei em vigor, dispmha que os transplames so
mente podem ser realizados por médicos com capacidade técnica 
comprovada e em instituições :reconhecidamente idôneas e devida
mente cadastradas no Ministério da Saúde. Segundo o projeto em 
análise,. este dispositivo seria substituído por outro de ootro tecr, 
qual seja o de dispor sobre a remoção de tecidos, ÓQ!ãos ou partes 
do corpo de menores e pessoas relativa ou absob.J.tamente incapa
zes, pennitindo nos dois primeiros casos, desde que foimalmeiJJ.e 
autorizada pelos parentes ou responsáveis legais, e vedando no úl
timo caso. 

Por fim, dá nova versão ao art. 11 da T..e~ tipificando me
llior os crimes previstos e oferecendo sanções penais ccmpatíveis 
com cada um deles. 

O Projeto n• 15/95, apresentaõo pela Senadon Benedita da 
Silva. como o primeiro projeto analisado, "estabelece regras para a 
doação e extirpação de óxgãos, tecidos e partes oo corpo humano, 
para fins de transplantes. e dá outras providências''-

Eie prevê a doação e extirpação de tecidos, 6<gãos e partn 
do cco:po humano pata fms de lt3D.Sp!antes ciu "fmalidades tetapêu· 
ticas e científicas" (art. 1 O) e a disposição gratuita do próprlo cor
po, no todo ou em parte, depois da morte, pata fim; tetapêutioos, 
cienlíficos e de esWdo (§ 2° do art. 2"). Estahe!ece, como critério 
para constatação da morte, a ausência de atividade cetebial, de- . 
monstrada pelo el~falogcuna, e a ausência de batimentos 
cardíacos por mais de cinco minutos, exigindo. como documento 
comprobatório, uma "deciaiação de óbito" subscrita por três médi
cos, no mínimo (art. ZO,capute § 1"). 

Exige a autorização, feita em vida através de iostrumento 
público ou particular e subscrito por duas ~s~~. para a 
disposição gnuuita do próprio corpo ou de suas partes (§ 3• do 
art. 20). Estes documentos devem ser ''xemetidos a estabeleci
mento legalmente autorizado e por este comunicado ao Depar-

. lamento Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, 
pata que seja anotado e ttansmitido aos demais estabelecimen
tos em condições de realizar as remoções permitidas em lei" (art. 
3°, caput). 

A auiOrizaçio do doador po1encial podexá ser substi!uida, 
post mortem, pelo consentimento, também feito através de instru
mento público ou privado e subscrito por duas testenmnhas, de pa
rentes cuja "ordem preferencial" eiiUmeta (§ 2° do art.. 30). 

O art. 5• do projeto dispõe que, ''realizada a remoção, o ca
dáver será condiguamente recomPOSto, sob as penas do art. 212 de 
C6digo Penal" e o 3l'L 6• pennite a retiiada de OCgãos, tecidos e 
partes dos cadáveres dos indigentes pata "atendimento do proble
ma médico espeáfico ou suprimento aos bancos de ttansplantes10

• 

Permite mais de uma extirpação, a critério médico (art. 7"). 
A grande novidade do projeto é a instituição do "selo doa· 

dor'', a títn!o de incentivo à doação de órgãos, que garantir.i, aos 
seus portadores, prioridade de a!endimento nos serviços de saúde e 
na obtenção de financiamentos nos sistemas públicos de crédito 
(art. 8"). Um sistema cadastral computadorizado fiCa aurorizado a 
ser instinúdo, ligando os serviços de assistência médica e do siste
ma fmanceiro. O selo seria colado A carteira de identidade do doa
dor(art. 8" §único). 

O Projeto prevê ainda: que a extirpação e remoção dos ór
gãos de cadáveres de doadores mortos em decorlência de morte 
violenta somente poderiio ser autorizadas por médico legista ofi
cial, após a conclusão da autópsia (art. 9"), que as extirpações de
vem ser efetuadas, de preferência por médico da equipe de trans
plante (art. 10) e que o Ministério da Saúde mant=í'a fucalização 
doa estehelecimentos autorizados (art. 11). 

Estebelece prazo de 120 dias improrrogáveis pata regula
mentação da Lei (art. 12) e não revoga expressamente a Lei 
8.489/91. 

O Projeto n• 6195, do Senador José Eduardo Dutra, recebeu 
iiuas emendas aditivas, propostas pelo Seoador Séigio Machado. 

O Projeto n° 8/95. do Senador Darcy Ribeiro. recebeu uma 
emenda aditiva e duas modüicativas:. também de autoria do Sena· 
dor Sérgio Machade. 

Este conju.a.to de cinco emendas analisadas seus teores, re
duzem-se em verdade e apenas três: uma que dispõe sobre o regis· 
tro da manifestação de vomade de ser não-doador ser feito na 
Carteira de Identidade Civil, na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e na Carteira NaciOOal de lhbi!itaçio, obrigando, também a 
que esta manifestação de vontade seja feita no ato de requerimento 
ou renovação destes documentos, podendo a opção ser reformula- -
da a qualquer tempo, com fei- de novos registros (Emendas n• 
I ao PL 6/95 e n• 2 ao PL 8195) uma segunda emenda proíbe are
tirada de órgãos, tecidos e partes do cco:po humano, post mortem, 
de pessoa sem identificação. penalizando este illcito e a retirada 
em desacordo com disposto nesta lei com as sanções previstas no 
art. 211. do Código Penal (EtllCJldas D 0 2 ao PL 6195 e n° 1 ao PL 
8/95); e , por fim uma (Emenda n• 3 ao PL 8/95) que estabelece 
obrigatoriedade de o Poder Executivo reaJizM "ampla ca.mpaDha 
de esclarecimento público". 

U-Voto 

É entendimento generalizado que a atnal Lei dos Transplan
tes não surtiu o efeito desejado. não alterando signif:teativamente a 
situação dos transplantes em nosso País. onde existe centros mé
dicos e equipes capacitadas ainda que em número insuficiente e a 
tecnologia dos transplantes: estar soflcientemente desenvolvida. 

105 centros realizam t.tansplantes renais: 9 de COiação; 4, de 
fígado; 3, de pulmão e 9, de medola óssea, no País. O número de 
transplantes realizados anualmente por esses centros é da ordem 
de 1.300 transplantes renais, 130 transplantes de medlla óssea e 
120transplantes cardiacos, segundo dados do Ministério da Saúde. 

Ainda que a ma de espeta para transplantes de medola não 
seja, atuahnente, muito grande, a fila de espeta por transplantes 
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renais é enotme: existem cerca de 25.000 doentes reanais crõnicos 
dos quais cezca. de 60% são elegíveis para transplantes. A manu
tenção de oc;n1ros de diálise pala esta população de doentes custa 
ao Sietema Uuico de Saúde 3!2 milhõeo de reais por ano. 

O tnmsplante renal, apesar de ser um procedimento caro, 
representa não s6 a posSll>ilidade de uma melhor qualidade de vida 
mas um retomo ao trabalho do doente renal crônico. 

Os tnmsplantes de c6mea, mais simples tecnologicamente 
e mais baralOS, se mais dispomveis em nosso meio, teriam um im
pacto importante do ponto de vista ético, humano e econ&nico, 
pela mesma razão. Em nosso país. realizam~se por ano, cerca de 
2.200 tnmsplartes de cómea apenas. 

Nossos pares, sensíveis a esta necessidade imperiosa de, por 
um lado, dar solução .O problema de milhares de brasileiros pala 
os quais o tnmsplante é a única possibilidade de prolongar sua 
vida e, por oulro, de coibir o crime hediondo da comercialização 
de 6<gãos em nosso pais, propõem novas fórmulas legais, segundo 
eles próprios, mais clatamente a favor de um real avanço neste se
torna opinião do SenadOr~ Ribeiro; que pennitatn que o pro
cesso da doação seja ampliado e simplificado ao máximo, como a 
Senadora Benedita da Silva; e que certamente propiciará uma me
lhcria na saúde da popllação como espera o Senador José Ednm:do. 

. Todos os projetos trazem significativos avanços. razão pela 
qual resolvemos adotar um substitutivo que aproveitasse o que de 
melhor eles continham e as oportunas emendas aptesentadas. 

O substitutivo que ora submeto a esta douta Comissão leva 
em consideração a! zuns principies que gostarlartos de discutir. 

O principal ponto de inovação é o entendimento de que -
respeitada manifestação de vontade expressa em vida - todos são 
doadores em potencial. 

É entendimento cada vez mais prevalerite em nosso meio 
que a legislação deve facilitar mais o aproveitamento de tecidos, 
órgãos e partes do oorpo humano para fms de transplante, em vista 
da limitada oferta de órgãos e das enOlllles filas de pacientes que 
esperam tnlliSplantes como única possibilidade de cura ou minimi
zação de seus males. Em razão disto, não cabe a omissão: aqueles 
que. por quaisquer que sejam seus motivOs pessoais, não' quiserem 
dispx de seus órgãos depois de :roa morte terão sua vontade res
peitada, desde que a manifeste em vida através de meio prático. 
''Os omissos são simplesmente doadqres". nas palavras do Senador 
Darcy Ribeiro. . 

Todos os três projetes partilham desta pe;spectiva:o respei
to à vontade manifesta de cada um em relação a sua condição de 
doador ou não de 6Igãos - uma vez que dados do :Ministério da 
Saúde infomam que cerca de 20 a 25% dali Jiessoas e de seus pa
rentes recusam a doação, considerando os procedimentos legais 
hoje defenidos- e a busca de uma forma de fazer valer esta vonta
de que, ao mesmo tempo, não burocratize a decisão e postetgue a 
extiJ:pa.ção. em momentos dolorosos e critico para as famílias e as 
vidas~de-~•"""'!'l<Xc __ --- -- -- --- --- -

A forma *adotada no substitutivo que apresento é a propo$la 
pelo projeto 8195, do Senador Darcy Ribeiro, enriquecida por 
emendas oferecidas pelo Senador Sérgio Machado: fazer com que 
a mauifestação e o registro da vontade de cada cidadão se formali
ze no momento em que o individuo busque os órgãos públicOs 
para a expedição de documentos. 

Os documentos da pessoa - notadamente a Carteira de ln
dentidade Civil e a Carteira Nacional de Habii.i.tação - são,desta 
f= pdi!icas e seguras de registro da mauifestação de vontade do 
cidadão.. dispensando procedimentos b.nociatizados e O envolvi
mento de familiares. 

Cremos estar atendendo a intenção dos demais propositore.s 
ao adotar esta f6rmula, sem desmexec:er de suas preocupações: o 

respeito à vont.ade de ca,.da um de ser cu não ser doador post mor
tem de orgãos e, ao mesmo tempo, dispor de um mecanismo que 
facilite e agilize a dispouibilidade de órgãos. 

A fa.cilita.ção e o mais largo uso dos tr.msplames, no entm
to, não é um problema decorrente apenas da insuficiência de doa
dores: problemas estruturais e trei.Damento médico são também 
importantes. 

O número e a manutenção de centro capacitados a realizar 
transplantes e a esb:utu.ração e o funcionamento, a cargo do poder 
póblioo, de centtais de captação e notificação de transplantes, ca
pazes de gerenciar o processo que se inicia pela notificação de 
morte encefálica e inclui a checagem da notificação e da morte, o 
fazer a retirada e o transporte do órgão doado fazê-lo chegar ao re
ceptor indicado, mantendo para isto lista ÚJJÍca de pacientes recep
tores, é outro limitante sério. 

Por esta xazão incluímos neste substinltivo um capítulo, não 
previsto nos projetas em análise. regulando esta matéria das cen
trais de captação e notificação de órgãos. 

O segundo elemento trazido pelo substilutivo é uma melhor ti
pificação dos il!citos p<evistos na Lei aJual. com énfase especial à cri
mimdização e penalização severa da comerciali7ação e o tráfico de ór
gãos, hlscando integração com as DOtinaS penais em vigor e equipa
rando a realiZllção ilregll]ar de transplantes e a oomecialização e tcifi
co de 6<gãos ao crime de lesão cap<X3l. penalizando, no entalllo. com 
mais vigor estes crimes que o previsto no art. !29 do Código Penal 

Esta- a insuficiepte e defeituosa tipificação penal- é uma 
das criticas mais frequentes ao atual texto legal. que buscamos 
conigir. . -. -
... A determinação de penas maiores que as previstas para os 
crimes de lesão corpo<al decorre da adoção do principio norteador 
da proposição do Senado< Darcy Ribeiro, segundo o qual a legisla
ção de prever punição exemplar."com o rigor que o assunto mere
ce'', as ''inúmeias aberrações, crimes verdadeiramente hediondos 
que pedem oeotrer neste campo, como o comércio, o uáfico e a 
exportação de órgãos11

-

Prevê o projeto de Lei n° 8195 que tais cri:nes sejam inafiançá
veis. imprescrilíveis, insusceptíveis cJe graça. mdulto, suspensão con
dicional. =loção de pena ou qualquer modalidade de cumprimento de 
pena em liberdade, em regime aberto ou semi-aberto. 

Não adotamos, no substitutivo. a forma prevista por encon- ... 
trar que ela traria problemas graves de integração com as normas 
penais em vigor - ainda que concordemos com o princípio que 
elas tratam de materializar. PO!" esta razão, e na medida em que 
não existe um único crime insusceptível de redução de pena em 
nosso C6digo Penai- como recoohecimento do principío da possi
bilidade de o criminoso redimir-se - e que o próprio assassfuato é -
passível de graça ou indulto, estabelecem:ws, para aqueles crimes. 
penas de reclusão de, no mínimo, dois anos o que os fará. anto- _ 
maticam.ecte, inafiançáveis e insusceptíveis de suspensão condi
ciooal, segundo nossa Lei PenaL 

Ao-lado disto; procuramos oferecer disPositivoS de salva
guarda de atentados à vida de pesaoas em condições criticas, rees
tabelecendo o conceito de morte eocefálica. como critério legal 
para a constatação da morte e formas e meios de diagnosticá-la. 

Pela mesma IUão. proibe-se a extirpação de 6rgãos ou teci
dos de indigentes e pessoas não identificadas. acatando emenda 
oferecida pelo Senador Sérgio MadJado. 

Ainda que os projetos de lei Dão tratem, o transplante iDier
vivos não poderia deixar de ser regulamentado numa Lei de Trans
plantes. em especial coosiderando que a Lei em vigor trata desta 
matéria de f011D3. também basta.Dte criticada. 

Em relação aó transplante de doador vivo, entendemos, 
como a legislação· aruai e as leis de outros países, que deve se tra-. 
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tar de reamo excepcional, requerendo estritas gai3Illias, razão 
pela qual limitamos aos familiares mris próximos a pemüsSãó des
tas doações, sem. no entanto, fechar defmitivamen.te a possibilida
de de transplante entre pessoas de fora da famllia em situações ex
cepcionais, a critério do juiz. Cabe o mesmo em relação à doação 
de menores e incapazes. 

Uma vez que existe legislação específica sobre o assunto 
(Lei n° 8501, de30-11-92), não incluímos neste substitutivo are
gulamentação da remoção de 6Igãos, tecidos e partes dó coqx> hu
mano p:na fms outros que não terapêuticos, isto é, p:na fms de 
pesquisa, ensino e científicos. 

Por fnn, incluimos, por nos parecerem pertinentes, dispo
sitivos que tegulamentem a detecção obrigatória de eventuais 
doenças transmissf.veis em todos os casos de transplantes e en
xertos e a proibição de publicidade düecionada. mantendo o 
dispositivo, existente em todos os projetas em análise e -em 
uma das emendas, de obrigar o Poder Executivo a reaiizar '.'am
plas campanhas de esclarecimento público" sobre esta matéria, 
o que' constitui fator esirat~gico ao atingimento dos".objetivos al
mejados. 

Como os nobres colegas Senadores José Eduaxdo Dutra, 
Dazcy Ribeiro e Benedita da Silva- de cujas proposições espe
ro, sinceramente, ter refletido e preservado as intenções -, tra
gá à consideração desta Comissão este substitutivo que consoli
da suas idéias e suas contribuições, na esperança e "no intuito 
de melhorar a vida do cidadão br.tsileiro e na tentativa de huma
nizar os transplantes", nas palavras de um deles que, tenho certeza, 
são de todos nós. 

Assim sendo, somos de parecer favorável à aprovação do 
Projeto de Lei n° 6, de 1995, de autoria do Senador José Edoanlo 
Du.~ Da forma de substitutivo, considerando pre}ldicados os Pro.
jetos de Lei n• 8/95, dó Senador Dan:y Ribeiro, e n° 15/95, da Se
nadora Beuedila da Silva-

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° li, DE 1995 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 
partes do c:orpo humano para fins de traosplante e 
tratamento e dá outras p~vidências. · 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍJULOI 
Das Disposições Gerais. 

Ar!- 1• A dispooição gratuita de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano, em vida ou post mortem, p:na fms de tr.msplante 
e tratamento, é petmitidana forma desta lei. 

Parágrafo único. Pata os efeitos desta lei, não estão com
preenclidos entre os tecidos a que se refere o caput deste artigo o . 
sangue, o espezma. e o óvulo. · 

Ar!- 2° A realização de tr.msplantes ou enxertos de tecidOs, 
órgão ou partes do coqx> humano só poderá ser reali7ada pa- esta
belecimento de sallde, público ou privadO, e por equipes médico
::D:útgicas de remoção e tr.msplante Jl"'Viamente autorizados pelo 
órgão de gestão naciODa1 dó Sistema Unico de Saúde. 

Parágrafo único. A Iealização de transplantes ou enxer
tos de tecidos. órgãos ou partes do corpo humano s6 poderá ser 
autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de 
triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos para 
a triagem de sangue para doação, segundo dispõem a Lei n° 
7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder 
Executivo. · 

cAPÍrULOn 
Da disposição post morlem de tecidos, orgãos e partes 

do c:orpo humano para fins de transplante 

Ar!- 3° A retiiada post mortem de tecidos, órgãos ou partes 
do coqx> humano destinados a tr.msplame ou tratamemo deverá 
ser precedida de dlaguóstico de morte encefálica, constatada e re
gistrnda pa- dois médicos não participantes das equipes de remo
ção e tr.msplante, mediante a utilização de critérios clínicos e teo
nol6gicos definidos pa-=olução do Cooselho Fede<al de Medicina. 

§ 1 o Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os 
!ando~ dós exames referentes ao dlagnóstiro de morte encefá.Iiea e 
cópias 'dos dooumentos de que tratam os artigos 2", poráglafo úni
co; 4° e seus par.lgrafos; 5"; 7"; 9" (§§ 2", 4° 5° e 7"); e 10, quando 
coober, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos fi3:osplantes e 
enxertos. serão mantidos nos anpúvos das instituições referidas no 
art. z· pormn perlodo mlnimo de cinco anos. 

§ 2°'As instituições Ieferidas no'art. 2° enviarão amaalment.e 
um relatório contendo os nçmes dos pacientes receptores ao órgão 
gestor estadual do Sistema Unico de Saúd<l. 

§ 3• Será admitida a ptesença de médico de confWlÇll da fa
mília do falecido oo ato da comprovação e atestação da morte en
cefálica. 

Art- 4° Salvo manifestação de vontade em COD.b:ário, nos 
!elmos desta Lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgã
os ou partes do coqx>, p:na finalidade de tr.msplantes ou terapêuti
ca post morlem-

§ 1° A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverá 
~"" gravada, de fonna indelével e inviolável, na Carteira de Identi
dade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que op
tar por esta condição. 

§ 2• A gravação de que !Iata este artigo siri obrigatória em 
todo o tel:ritério nacioual a todos os órgãos de identificação civil e 
departamentos de- tr.lnsito, decooidós trinta dias da publieação 
desta lei 

§ 3° O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Car
teira Nacianal de Habilitação emitid;ls alé a data a que se refere o pa
cigrafo anlet'ia: poderá manifestar sua vO!llade de não doar tecidos, 
ágios ou partes do corpo ap6S a morte, ~ao ágão ofi
cial de identificação civil ou depattamento de tiânsito e procedendo à -
gravação da expressão ''não-doador de órgãos e tecidos"_ 

§ 4° A manifestação de vO!llade feita na Carteira de Idelllidade 
ou na Carteira de Habilitaçio poderá ser refommlada a qualquer mo
mento, regist:rando-se., no don:nnento. a nova declaração de vontade. 

§ s• No caso de dois ou mais dOcumentos legalmente váli
dOs com opções düerentes quanto 1 coodição de doado< ou não, 
do morto, preva!ecení aquele cuja emissão for mris recente. 

Ar!- 5° A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou par
tes dó coqx> de pessoa juridicaiiWil1e incapaz poderá ser feita des
de que pemritida expre:;samente por ambos os pais ou por sens 
responsáveis ~gais. 

Ar!- 6° E vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos 
ou partes do COlpo de pessoas não identificadas. 

Ar!- 7" A remoção de tecidos, órgãos oo partes dó cadáver 
sujeito pa- fC!!Çll de lei à necr6psia somente poderá ser realizada ap6S 
all!a'i2aÇio do !llÓdX<>-legista e citada em relalério de necr6poia. 

Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, 
de óbito em decottêneia de cansa mal defmida oo de OOilas sitna
ções·nas quais houver iDdieação de verificaçllo da cansa médica da 
morte, a remoção de tecidos, órgão ou portes de cadáver p:na fms 
de transplante ou ter.lpêutica somente poderá ser realizada ap6S a 
autorização do patologista dó serviço de verificação de óbito res
ponsável pela investigação e eitada em relatório de necrópsia. 
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Art. W Ap6s a retirada de partes do corpo? o cadáver será 
conclignamen1e recomposto e entregue aos parentes do morto ou 
seus msponsáveis legais pua sepultamento. 

CAPÍTOLO III 
Da Disposição de Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo Humano 

VIVo para Fins de Transplante ou Tratamento 

Art. 9" É pemlÍtida à peSsoa. juridicamente capaz dispor gra
tuitamente de ótgãos. tecidos oo partes do próprio capo vivo paxa 
fms de tiansp!ante ou tetapêutioos. 

§ 1• A pemrissão prevista no caput deste artigo limita-se à 
doação entre cônjuges. pais e filhos e imli!os. 

§ 2° Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no pa
rágrafo anterior somente poderá ser realizada mediante prévia au
torização judicial. oovido. a critério do juiz. o Ministério P6bJic9. 

§ 3• S6 é pemlÍÜda a doação referida no caput deste artigo 
quando se tratar de órgãos dnplos. de partes de 6<gãos. tecidos ou 
partes. do corpo ruja ~ não impeça o oxganismo do doador 
de continuar vivendo sem risco para a sua integridade ·e não repre
sente grave comprometi.mento de suas aptidões vitais e saúde men
tal e Dão C3llse mutilação ou def011ll8.Ção inaceitável, e correspon
da a uma uecessidade ler.lpêutica oomprovadamente indispensável 
à pessoa receptam. 

§ 4~0 doador deverá autorizar especificamente o tecido. ór
gão oU parte do corpo objeto da retirada. 

§ 5° o individno juridicamente incapaz. com compatibilida
de imunológica comprovada. podeiá fazer doação nos casos de 
transplante de mednla óssea. desde que haja consentimemo de am
bos os pais ru seus responsáveis legais e autorização judicial e o 
ato não oferecer risco para a sua saáde. 

§ 6° É vedado à gestante dispor de tecidos. órgãos ou partes 
de seu corpo vivo, exceto quando se tzatar de doação de tecido 
para ser utilizado em ttansplante de medula óssea e o ato não ofe
recer risco à sua saúde w ao feto. 

§ 7' O auto-tiansplante depende apenas do consentimento 
do próprio individno. re~ em seu prootuário médico ou. se ele 
for juridicamente incapaz. de um de seus pais ou =P<JDSáveis legais. 

CAPÍfULOIV 
Das Disposições Complemen~ 

Art. 10. O tiansplanie ou enxerto só se fatá com o consenti
mento expresso do receptor~ após aconselhamento sobre a excep
cioDal.idade e os riscos do procedimento. 

Parágrafo único. Nos casos em que a receptor seja juridica
mente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou compro
metam a manifestação válida de sua vontade, o con.~timento de 
que trata o <3put deste artigo será dado por um de seus pais ru 
responsáveis legais. 

Art. 11. Fica proibida a veicu!açio. atmvés de qualquer 
meio de comnnicação social. de ailíncio que oonfigute: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar 
transplantes e enxertos? relativa a estas atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou 
parte do corpo humano paxa pessoa detemlinada. iden!ificada ou 
não. ressalvado o disposto uo parágrafo único; 

c) apelo público pam a amcadação de fundos pam finan. 
ciamento de tiansp!ante oo enxerto em beneficio de partirulares. 

Patágrafo úpico. Os órgãos de gestão nacional. regional e 
local do Sistema Unico de Saúde realizado periodicamente. atia
vés dos meios adequados de comunicação social. campanhas de 
esclarecimento público dos beneficias esperados a partir da vigên
cia desta Lei e de estimulo à doação de .órgãos. 

Art. 12. O Poder Público constituirá, no prazo máximo de 
dois anos. contado da data de pubjicação desta !.e~ junto aos órgã
os de gestão estadual do Sistema Unico de Saúde, centrais de noti: 
ficação e captação de órgãos. com a fmalidade de. nas suas respec
tivas áreas de jurisdição. coordenar o sistema de doação e trans
plante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, vivo ou mor
to, com fms terapêuticos; organizar e manter uma lista ón:ica de 
pacientes receptores; e supervisionar o funcionamento dos bancos 
de tecidos, óxgãos e partes do corpo humano. entre ootras compe
téncias definidas oos tetmos do parágrafo único. 

Patágrafo único. O Poder Exealtivo. através do óxgão de 
gestão nacional do Sistema Único de Sa6de. regulamentará o dis
posto neste artigo no prazo de cento e oitenta dias, a contar da data 
de publli:ação desta Lei. . 

Art. 13. É obrigatório. paxa todos os estabelecimentos de 
saúde. notificar. à centr.!l de uotificação e captação de órgão da 
uoidade federada oude OCOJ>:C<. o diagnóstico de morte encefálica 
feito em pacientes por eles atendidos. 

CAPÍTOLOV 
Das Sanções Peoais e Administrativas 

SEÇÃOI 
Dos Crimes 

Art. 14. Remove< tecidos. á:gãos ou partes do corpo de pes
soa ou cadáver, em desacordo com as disposições desta Lei: 

Pena- mclusão, de dois a seis anos. e multa, de 100 a 360 
dias-multa. 
_ § 1 o Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de 
recompensa ou por outro motivo totpe: 

Pena- reclusão. de tres a oito anos. e multa. de 100 a 150 
dias-multa. 

§ Z' Se o erime é prnticado em pessoa viva. e resulta paxa o 
ofendido: ' 

I - incapacidade paxa as orupações habituais. por mais de 
trinta dias; 

II-perigo devida;:· 
m- debilidadepennanente de membro. sentido ou função; 
IV- aceleração de parto: 
Pena- reclusão.de tres a dez anos. e multa. de 100 a 200 -

dias-multa. 
§ 3° Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o 

ofendido:!- incapacidade permanente paxa o txabalho; 
II- enfeunidade incur.lve~ · 
m- perda ou inlltiliza.ção de membro. sentido ou função; 
IV- deformidade permanente; 
V-aborto: 
Pena - reclusão. de quatro a doze anos. e multa. de 150 a 

300 dias-multa. 
§ 4° Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 
Pena- reclusão~ de oito a viDte anos. e multa.,. de 200 a 360 

dias-multa. 
Art. 15. ComjJnr ou vender tecidos, órgãos ou partes do 

corpo humano: 
Pena - reclusão. de tres a oito anos. e multa. de 200 a 360 

dias-multa. 
Parágrafo único. Incone na mesma pena quem promove, in

tetmedeia. facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação. 
Art. 16. Realizar tiansplante ou enxerto utilizando tecidos. 

órgãos 011 partes do COipO humano de que se tem ciência terem 
sido obtidos em desacoido com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão. de um a seis anos. e multa. de 150 a 300 
dias-multa. 
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Art. 17. Recolher, tr.msportar, guanlar ou distril:cir partes 
do cotpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em de
sacordo com os dispositivos desta Lei: 

Pena -xcclusão, de seis meses a dois anos, e mui~ de 100 
a 250 clias-nmlta. 

Art. 18. Realizar tr.msp!ante ou enxerto em desaoordo com 
o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágmfo únieo: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de l'eCOJilPC!' cadáver, devolvendo-lhe as

pecto condigno, para sepultamento ou deixar de entregar ou xetar· 
dar sua entrep aos famili.ates ou interessados: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desaoordo 

com o disposto no art. 11: 
Pena- multa, de 100 a 200 dias-nm1ta. 

SEÇÃOU 
Das Sanções Admhústratlvas 

Art. 21. No caso dos-crimes previstos !lOS """' 14, IS, 16 e 
11, o estabelecimento de saúde e as equipes médi~ en· 
volvidas poderio ser desautorizadas telllp<lrária ou pemllUlellle
mente pelas autoridades coxnpetentes. 

§ I 0 Se a instituição é particular, a autoridade competente 
pódeiá multá-la em 200 a 360 dias-mnlta e, em caso de reincidén
cia, poder.í ter suas atividades suspensas temporária ou defmiliva
mente. sem direito a qualquer iiJdenização cu compensação por ÍD.· 
vestimentDs :realizados. 

§ zo Se a instituição é particular, fica proibida de estabel~ 
cer contratos ou convénios com entidades piblicas. bem como se 
beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou 
daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de cib.co anos. 

Art. 22. As instituições que deix.arem·de manter em arquivo 
relat6rios dos tr.msp!antes realizados, coofoone o disposto no art. 
3°, § 1°, ou que não enviarem os relatórios mencionados DO art. 3° 
§ 2°, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, .,..: 
tão sujeitas a multa, de 100 a200dias-nmlta. 

§ 1 o lDcoil'e na mesma pena o estabelecimento de saúde que 
deixar de fazer as notificações previstas no art. 13. 

§ 2° Em caso de reiD<;i<Jéncia, além da mnlta, o órgão de 
gestão nacional do Sistema Unico de Saúde poder.í determinar a 
desaulorÍZAção temporária ou permaiientemente da instiluição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n° 4.111, de 27 
de agosto de 1962, a empresa de comunicação Social que veicular 
amíncio em desacordo com o disposto no art. 11. · 

CAPÍfULOVI. 
Das Disposições Finais 

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 25. Revogam-se as disposições em oontririo, particu· 

larmente a Lei no 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto 
n° 879, de 22 de julho de 1993. . 

Saladas Sessões, 22dejwihode 1995.-BeuiVeras,Presi
dente- Lúcio Alcântara, Relator- Geraldo de Mello - Casildo 
Madaner- Osmar Dias- Valmlr Campdo- BeiJo Parga
José Alves- Lucídio Portella- MariDa snva-Carlos Bezerra 
- Edisoa Lobão- Romero Jacá- Carlos Wibon- José Ednar
doDutra. 

OFÍCIO 

DE~TRODEESfADO 

N" 662195, de li do corrente, do ~ do Planejamento 
e Otçamento, teferente ao Requetimonto n° 732, de 1995, de In
formações, do Senador Ernandes Amorim. 

As infonnações fica>:ão à disposição do teque,.n. 
te na Secretaria-Geral da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a ~ requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Ney Suassuna.. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.1194, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Tendo recebido a ínformação. através do Presidente do Se

nado Federal, de que se trata de documento de ear.íter pessoal ~ 
queJJ:O a retirada do Requerimento n° 576, de 1995, de minha aut<:>ria_ 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995. - Senado.- Sebas-
tião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido é deferido pela Presidéncia. ' 

Som a Mesa, projetas de lei do Senado que seriio lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exexcíc:i?, Senador Ney Suassuua. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"232,DE 1995 

Nomeia Comissão Mista para elaborar ante
projeto dn Tribaaal laternadonal dos Direitos Hu
manos e dá outras provic:Jênciaç. 

O Congresso Nacional decreta: 
- Art. I o Fica constinúda Comissão Mista para elaboração de 
anteprojeto do Tn'bunallnternacional dos Direitos Humanos, a ser 
apresentado à Assembléia Geral das Nações Unidas. 

A:rt. Z' Integmão a Comissão Mista"" seguintes bmsileiros: 
a) Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil; • 
b) Presidente da Assoeiação Brasileira de Imprensa- ABI, 
<l Presidente do Senado Federal. 
d) Presidente da Câriwa Federal, 
e) Ministro da Justiça.. 
f) Ministro das Relações Exteriores, 
g) Tres representantes da sociedade brasileira, de ilibada -

candura e notória atuação na área dos Direitos Humanos. 
Art. 3° Os integrantes da Comissão Mista poderio requisitar 

os serviços de profissicmais devidamente habilitados pm:a o cum
primento da missão de assessoramento. 

. Art. 4° Fu:a estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias para a CODC!usão dos trabalhos que setão submetidos à apre
ciação da Presidência da República. para posterior envio à Comis
são de DireitoSRumauos da ONU. 

Par.ígrafo únioo. N"ao caberá prorrogação de prazo aos lr.l
, be1hos da Comissão Pió-Trirunal Internacional de Direitos Hmnanos. 

Art. 5° A Comissão se reunirá no Ministério da Justiça e ol>
servar.í o regime de prioridade para os tr.lbalhos, em dias e honí
rios previamente acertados. 

Art. 6° Constituirão serviços de relevante interesse público, 
os trabalhos da Comissão' Pró-Triàmal Internacional de Direitos 
Hmnanos. não cabendo qualquer &:ms ao Etirio público, exreb'ando
se as despesas de t>ansporte para deslocamento de seus membros. 

.Art. 'r Esta lei c:;_ntra em vigoc na data de sua publicação~ 
Art. goRevogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Con.<:tihlição Federal do Brasil, no AtJJ das Disposições 
Constitucionais Transitórias, art. 7", dispõe: 
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"O Brasil propugnar.\ pela formação do Tribunal 
Internacional de DireitOs Humanos." 

É da tiadição brasileira a mais efetiva e d.inâ..mica colabora
ção, no âmbito iniemacional. sobre Direitos HumanÕs. 

Tanto assim é que tenios o orgulho de ter participado ativa
mente na elaboração da Declaiação Univexsal dos Direitos Huma
nos, aprovada pela Assembléia Gexal das Nações Unidas, em 
1948. Está lá o Brasil, em:re os países signatários, subsctevendo 
pelo nosso País a histórica Declala.ção o eminente brasileiro Aus
tregésilo de Atbayde, ex-Presidente da Academia Bzasileira de Le
tras, que foi autor, ainda. de várias emendas ao documento. 

Apesar das repetidas e flagrantes agressões e desrespeito 
aos Direitos Humanos no Btasil, que apresenta no momento altos 
índices de violência e criminalidade em sua consciência nacional. 
o ideal dos Direitos Humanos deve existir, senão totalmente como 
ptática usual, mas como ideal a ser atingido. 

Todos os princípios de Direitos Humanos pelos quais tanto 
lutamos. inseridos na atual Constituição, seivem como alavanca de 
uma nova sociedade :ôacia:ia.l e internacional e emeigiram das lu
tas brasileixas e das observadas no plano muDdiaL São valores uni
versais que não admitem t:ra.n.sigências e que resultam das lutas e 
sofrimentos da pessoa hlliiUQla onde quer que estivessem. 

. Desta forma. e robustecendo o princípio da universalização, 
nossa Carta Magna. interpretando os anseios de todos os brasilei
ros, detet:i:ninou pata todos nós, não um papel passivo no desemo
lar futuro das nOJJ!l.aS sobte o assonto. Decretoo. uma ação dinâmi
ca e eficaz no sentido de criar, no plano intemacional, .mnito mais 
que um documento, agora um Tnõunallutemacional de Direitos 
Humanos, um foro especial e unive:rsa.l para onde possam conver
gir e ser dirimidos e julgados, com iDteira isenção, todos os eonfli
tos do mundo, todos os flagrantes desrespeitos e agressões aos Di-
reitos da Humanidade . 

É impossível assistir a todas as violências e crimes cometi-
dos no tenit6rio nacional e no âmbito mundial: 

* Genocídios 
* Violência Institucionalizada 
* Violência Física 
* Violência Psicológica 
* Violência Individual 
* Violência Grupal 
* Violência Econõmica. 
* Violências que abalam os alicerces do mundo. 
Mata-se sob. as mais variadas fonoas e sob os mais diversos 

pxetextos. -- ---- -

Existem: 
* os homiddios legais (Pena de MÕrte) 
* os homicídios dolosos ou culposas, previstos e pmidos 

na Lei Penal 
* os assassinatos culturais 
* os grupos de extemlÍDio (sob as mais variadas foonas) 
* as mortes psicológicas -· 
* os assassinatos da mente (menticldios) 
Hã tantas fomJ.a.S de violência e de violação dos Direitos 

Humanos a infelicitar a Homanidade que repetiremos estas pala-
vras de Bertold Brechoc · 

''Há muitas maneiras de matar: pode-se esfaquear 
o ventre de alguém. tir.!r-lb.e o pão, Dão cuidá-lo quando 
está doente, fazê... lo trabalhar até o esgotamento. Poucas 
dessas foaoas de assassiualo estão proibidas em nosso 
País.'' E em todo o nnmdo. 

Desta forma, há que apelar para um parlamento mundial- a 
Assembléia Geral das Nações Unidas - e. com a disaJssão e a 

aprovação de todos os paises membros das Nações Unidas, conséguir 
implantar um Tn'bunal Im=acional de Direitos Humanos. onde to
dos os crimes e violações seriam ji1gados COill isenção e competência. 

Comt.ituem as Nações Unidas um fero privilegiado para a ques
tão aa apresemada. pois nl!o constituem um supm Estado cpe legisla, 
mas oferecem. o mecanhno pua a cooperação c3a§: F.staOOs-membros 
sob a fama de uma~ de nações sobe!llnas, em mlmero supe
rior a cmto e vinte e seis. E um hlgar de encontro. onde se podem fazer 
ouvir livremente co represeiiantes de todas as nações-membros, sejam · 
elas grandes ou pequenas, ricas ru pobres, fortes ou fracas, e os pcxta
vo= de todos co pomos de vista políticos, sistemas sociais, e estágio -
de civili2ação. Foi nesse eentro destinado harmonizar a açllo das naçõ
es, que em Assembléia Gexal.-.rdinária. foi aprovada há 40.,., o 
maiornvmnmento j.D:ídico, político e social que a hmnanidaife já subs
creveu: A Declarnção Univexsal dos Direitos Humanos. 

Historicamente, devemos assinalar que foi em 1945 que se 
começou a tratar os Direitos Humanos no plano intemacional.. A 
Carta das Nações Unidas dá nível de constitucionalidade a essa 
I"""""Pação. coroada pela eélebre Declaração Universal dos Di
reitos do Homem que, embora não coosagrada em Assembléia Ge
ral. foi submetida a voto. Quase todos Os Estados ali repre
sentados, inclusive o Brasil. a subscreveram, oito se. abstiveram e 
nenhum votou contia. 

Mas é bom frizar que a Declaração Universal dos Direitos 
d_o Homem não é um Tratado. Em diversas circunstâncias poste- __ 
n~.s a 1948. qu~ certos Estados infrigiram os princípios dos 
Dire1tos Humanos, já consagrn.dos intemaciooalmente, e foram 
cri.ticados por alguns Estados soberanos, a resposta sistemática, in--~ 
_yariável foi a de que a Declaração de 1948 não era um Tratado re
gularmente celebrado, e que suas normas exortat6rias não têm na
tureza compulsiva sob a 6tica juiÍdica. São .ugumentos frios, pois -
se é verdade que a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

-não é um Tratado, ela tem aquele valor político superlativo (Fran
cisco Resek- Simpósio I- Brasília 1988) que faz com que os Es
tados nl!o tenham razõeS morais quando infringi= essas normas. 

Continuando a trajetória do Tratado Internacional dos Di
reitos Humanos, celebnnun-se ""! 1966, na ONU, os pactos ,.,Ja. · 
tivos a direitos civis, políticos, econômios e sociais que, além de 
atualizarem a declaiação de 1948, são dotados de índole técnica de 
vuho, por se constituírem em tratados, portanto, tendo que ser .... 
honrados pelas partes. sem a justificativa de não observância. 

No entanto. os Pactos de 1966 ainda são insuficientes., ape
sar de c:elebrn.dos sob os auspícios da ONU. pois contém somente 
noz:mas substantivas, abordam a essência do direito sem no entan
to. Üldicar a fomra ou instrumento de sua implementação. 

A questão instrumental. de como implememar. no plano imer
na.cional e na. instância juiídica. esses direitos. só foram tratados 
em 1950. no plano regional, na Europa, e no final de 1960 num 
COD.texto ~cano. ~ primeiro em Estrasburgo. com a criação 
da Corte Européia de Direrto Humano. e o segundo. em São José 
da Costa Rica, a Convenção Imetamericana'sobre Direitos Humanos. 

Portanto, se existem Tn"bu:nais Internacionais de Direitos 
Humanos. em dois planos regionais, não existem, no plano inter
nacional. um Tribunal de Direitos Humanos. 

Não poderia deixar de registrar a colaboraçã.o e a iniciativa 
da Ordem dos Advogados do Brsil, Subseção de N'rteroi, Rio de 
Janeiro. em especial a Dm. Celuta Caidoso Ramalho. Vire-Presi
dente da Comissão de Direitos Humanos. 

Certa da inquestionabilidade do assunto ora proposto sub-
meto o presente projeto de lei aos meus pares. • 

Sala de Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senadool Benedi
tadaSilva. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional- decisão terminativa.) 
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PROJETODELEIDOSENADON"233,DE1995 §!'(Vetado.) 

Altera o art.. 14 ela Lei de Execução Penal, so
bre a assistência à saúde do preso e do internado. 

O Congl;esso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 14 da Lei n• 7.210, de 11 de julho de 19$4, 

. passa a vigornr com as segoiDtes alte<ações: 

''AIL 14----.. ------·---·----
§ I' A assistência à 5aJ1de do piOSO e do intemado 

sem piOStada pelo Sistema Unico do Saúde, com mate
riais e profiSSionais do seu quadro, qoe co-eceiio 
aos estabeltci=tos prisiooais com fieqilência COillJ'3.· 
tfvel às necessidades destes. 

§ Z' SempiO qoe o penodo de ICCO!!Wneuto seja 
ou deva ser superior a trinta dias. serão obrlgat6rlos, nos 
intemos, os OXAJll03 admissionais clínicos e complmien· 
tares de diagnóstico, bem ca:no os e>uunes periódioos de 
saúde, pelo m= uma voz por ano, a criléxio médico. 

§ 3" Quando o estabelecimeoto penãJ nio estiver 
aparelhado pare prover a assistência médica necessária. 
esta será prestada em 00.11'0 local, mediame autorização 
da direção do estabelecimento." 

Art. 2' Esta lei entta em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' Revogam-se as dispusições em contrário. 

Justificação 

Os presos, compondo segmento da própria sociedade, pade
cem dos mesmos problemas que atingem o setor de saúde no País: 
a falta de recuxsos humanos e de instalações adequados ·devido à 
falta de verbas. · 

Aliás, o confma.mento e o contato próximo, e às vezes pr<>
míscuo, com outros Ílltemos criam condições favoráveis à disse
minação de enfemlidades nesse grupo, ~ especialmeJlle 
vulnemvel e merecedor de redobrada 3le1lção. E o qoe. infelizmen
te, não vem acontecendo. 

Afmal. a sociedade. o Estado, ao segregá-k>s,. asSumem o 
dever de manter-lhes a integridade física e a saúde, pelo que o tia
tamento a ser dispensado ao preso deve ser, no mínimo~ igual ao 
prestado a qualquer outro cidadão. 

Sugerimos, pois, este Projeto deLe~ qoe detemlina o aten
dimeDlo médico pela rede pública de saúde, como fonna de me
lho= a qoalidade do atendimento à saúde dos detentos. Tal inicia
tiva não gera novas despesas. mas apenas inclui a população car
cerária ng universo dos cidadios contemplados pelos serviços do 
Sistema Unico de Sallde. · 

Sendo a humanização dOs presídios. além de um dever so-
cial. uma forma de reintegrar mais facilmente o preso à sociedade. 
diminuindo os casos de reincidências. solicitamos ao& ilustres pa
res o apoiamento a esta proposição. . 

Sala das Sessões, 16 de ag9Sio de 1995.- Benedita ela Sil-
va,. Senadora. · 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LEI W 7 .210, DE.11 DE JULHO DE 1984 

Inslitui a Lei de Execução Penal. 

-------------------------------·-·· . . 
SEÇÃOill 

Da assistência à saúde 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do intemade de ca
ráter preventivo e aJiativo, comp:eenderá atendimento médico, 
fatma<:êutico e odontológico. 

§ zo Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado 
para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em 
outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 

(À D>missãc de Constituição, Justiça e Cidada
nia -decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 234, DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a criar selo come
morativo ao Tricentenário de Zumbi dos Palmares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar um selo 

come• •el"ll'ativo ao Tricerrtenário de Zumbi dos Palmaies,lembnmdo a. 
passagem de sua IDOtte. a -.com:<em20 de novembro de 1995. 

Parágmfo único. Caberá ao Ministério das Comunicações, 
attavés da Empresa BillSileiJ:a de ~ios e Te!égrnfos. a emissio 
do alndido selo. 

Art. 2° As despesas ~tes ~ lci sdc ~.:~s 
no orçamento das instituições referidas no art. 1° 

Art. 3° Esta lei entm em vigor na data de sua. publicação. te
vogadas as disposições em CCllllt3rio. 

Justificação 

Esta ~tiva objetiva homenagear Zumbi, no ano em que 
celebra-se trezentos anos de sua morte, OCOirida em 20 de novem
bro de 1695. 

Zumbi. ao lado de Tuadentes;é um dos bi>Si!eiros conside
ndos hexóis nacionais potqUe é um dos maiores símbolos de luta. 
por uma sociedade livre e igoalitáxia, sendo qoe o resgate da im
portância histórica de Zumbi ainda está p6r fazer. Para a historio
grafa oficial, Palmares e a valentia e honradez de Zumbi são um 
episódio lJUil'!lin4 de pouco sigxrlficado. Mas, na vetde.de. repre
sentou a mais importante luta dos brasileiros por sua Ubetdade, 
um dos momentos de maior ·j:Iandeza da história br.osileil:a, infeliz
mente até hoje pouco estu<lado. 

Esta Iniciativa- criaÇão de um Selo Comemorativo do Tri
centenário de Zumbi dos Palmares, lembrando a passagem de sua 
morte - insere-se como providência que o Poder Executivo, atia- _ 
vés do Ministério das Comunicações, devem adotar, cootribuindo 
paxa restaurar a memória histórica de nosso povo. que tem em 
Zumbi dos Palmares um dos expoentes malotes. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senadora Bene
dita ela SBva, (PT -RJ) 

(À Comissão de Educação -decisão temünativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 235, DE 1995 

"D~ sobre o aime de assédio sexual e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Regem-se pelas disp::lsíções desta lei,. sem prejuízo 

das ações civis cabíveis. as penalidades aplicadas a atos de assédio 
sexual praticados contra mnlheres e homens. 

Art. 'J:I Para os efeitos desta Lei. consideram-se como for
mas de assédio sexual: 

I - Assédio verbaJ, constranger, por meio de palavtaS ru 
ges~ mulher ou ho~ com o intuito- âe obter favorecimento 
ou vantagem sexual. 

Pena: Detenção de 1 (um) mês ~ 1 (um) ano e multa. 
TI - Assédio f":asico: empregar meios físicos mediante vio

lência. gmve ameaça. fraude ou coação psicológica. para tentar 
constranger mulher OD homem. à prática de atos sexuais. 
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Pena: Reclusão de 2 (dois) à 4 (quatro) anos e multa. 
Art. 3° São circunstâncias que agravam a pena até o dobro: 
f - Nas relações de trabalho os atas de coação. consttangi

memo, com ou sem violência, de empregador, preposto ou chefe 
imediato que, se prevalecendo de cargo ou função, ameaçar em
' -,~~~·?do com rescisão COL.ttatual. 
.. - TI- Nas relações dos proHssionais de saúde que, se prevale
ce.o.do do exertício profiSsiond.. submeterem pacientes à constran
gimento ::;exual. 

m - Nas relações fumiliares tentar submeter cônjuge ou 
compoclleiro, bem como qualquer membro integran~e da comuDÍ
dade f."J:miliar, à ptá.tica de atos sexuais., mediante coação f'ISica ou 
psiccl·Sgica.. grave ameaça e intimidação, 

rarágrafo único. Aplica-se subsidiariarne:nte às hipóteses 
previst~ nos itens n e m. respectivamente, a pena de suspensão 
oo cassação de registro profiSsional e a perda do pátrio poder. 

Art. 4° Nos crimes desc:mos nesta Lei a açio penal é pública. 
Art. SOA autoridade que tiver ciência do assé<fio se>rual por 

notíci~ identificlvel, diante-de perigo inrinente. flca·.autmizada a 
entrar jmedjafamente com as ôevidas cautelas no .recinto doméstico.. 

Art. 6° A auiDridade policial poderá, em situação de emer
gência e perigo de mal maior, representar ao Poder Judiciário para 
que adote medidas cautelares de afastamento do autor do delito da 
habitação familiar, proibição de acesso ao domicil.io,local de tia
balho e estudo ou local freqiientado pela vítima. 

Art. '? A autoridade policial que receber notícia de crime 
defmido nesta lei deverá encaminhar cópia do Boletim de Ocor
rência para as auiDridades unmicipai& de Promoção Social e Saúde 
e na falta delas às respectivas auiDridades estaduais. 

Par.lgrafo único. A omissão de auiDridade policial, nos ca
sos previstos no& arts. 5°, 6° e 7', implicaiá em pn:x:esso disciplinar. 

J\rt. s• Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O assédio sexual é uma forma de violência das mais graves 
contra mulheres e homens, porque noS atinge enquanto pessoa hu
mana. As fu:qüentes denúncias, que se espalham pelo B=il e pelo 
mundo, têm contribuído para dar maior visibilidade a uma prá.tica 
comum e odiosa desenvolvida nas ~Ia.ções sociais em várias esfe
ras. atingindo, de forma especial, o gênero feminino. A mulher, 
que já vivencia freqllentes situações de vi~ familiar, passa a 
enfrentá-las agora no espaço público. 

O projeto de lei que ora apresentamos é fruto da carência de 
legislação específica sobre o t~ que vem.PmaHzando homens e 
mulheres há décadas, problema este que se avolumou nos últimos 
tempos com o crescente grau de conscientização dos nossos direi
tos enCF:Ianto pessoas e cidadãos. 

É a continuidade da luta que venho desenvolvendo, desde 
os mandatos: de Deputada F~ para ver o crime de assédio se
xual punido por lei específica, independente do que prevê o Códi
go Penal no T'rtulo VI (Dos Crimes COiliia os Costumes), Capítulo 
I (Dos Crimes conlra a Liberdade Sexual). 

Para tanto, apresente~ em 1991, emco-autoriacoma Depu
tada Sandia Starling e o Deputado José Fortuuati, projeto de lei 
deteminando que "a exigência ou tentativa de obtenção de vanta
gem sexual por parte do empregador, prepostos ou representantes, 
mediante ameaça de rescisão CODtratual'\ detemüna.ssem o agrava
mento das penalidades impostas aos praticantes de atos discómi
natórios contra ã mulher. 

O projeto agora apresentado incotpora a valiosa contribui
ção da ex-Deputada Maria Luiza Fontenele. result.anf:e da discus
são sobre a urgêllcia de uma legislação dispondo sobre o crime de 

assédio sexual. Maria Luiz3. não retOmoo ao Congresso Nacional 
para dar continuidade ao seu tzabalho, :razão pela qual permito-me 
reapresentar a presente proposição, que sintetiza o anseio em ver 
criminalizada mais esta fonna de violência contra a mulher. 

Pelo exposto, conclamamos os nobres parlamentares a apro
varem esta proposição. 

Sala das Sessões, !6 de agooto de !995.- Senadota Beue-
dita da Silva. · 

(À Comf.ssão de O:mstituição, Justiça e Cidada
nia -decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _; O• projetos seriio 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, Indicação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário-
em exerc~cio, Senador Ney Suassuna. 

'é lida a seguinte: 

INDICAÇÃO N" ,10, DE 1995 

Rxmc. Senhor Presidente do Senado FedeJ:al 
Nos teilllOS do art. 224, do Regintento Interno do Senado 

Fedetal, apresentamos a presente Indieação que tem por fmalidade 
solicitar da Comissão de Relações Exteriores, com fundamento no 
art. 103. inciso I, providências no sentido de analisar e desenvol
ver as medidas necessárias para a urgeD.te iristalaÇã'o de uma Rep
resentação Regioual do Ministério das Relações Exteriores, em 
Maeaus-AM. 

Justlfi<ação 

A aberrura da Representação Regional do Ministério das 
Relações Exteriores. em Manaus, tem como objetivos principais: 

- promover a colabotação institucional entre o ltamataty e 
os Governos Estaduais da Região; 

-articular ações conjuntas entre o Ministério e os Govemos 
Estaduais no âmbito do processo de integração econômica e cultu
ral do Brasil com os países vizinhos; 

-desenvolvimento do intercâmbio com os parceiros comer
ciais brasileiros; 

- implementar as medidas necessárias para inclusão da re
gião no Mercosul; 

-agilizar contatos entre o ltamaiaty e o empresarlado"re- ~ 

gionaL_ 
A frente das Representação RegionaL o ltamaJ:aty devenl 

colocar um diplomata de caireúa. 
Para a efetiva instalação dessa Representação Regioual o 

ltamaraty comará com a colaboração dos Govemos Estaduais no 
que diz respeito ao apoio logístico e adl:ninisttativo. 

· Sugerimos que o Escritório da Representação seja instalado 
no prédio da Suframa, em Manaus - AM. pelas condições de que 
o mesmo dispõe. 

Vale salientar, ainda, que o fato de ter o Itamaraty já insta
lado Escrit6rios de Representação em outros Estados~ com resulta
dos extremamente proveitosos, faz am.ever para o de Manaus os 
mesmos benefícios e imensa e promissora Região Norte do País. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senador Romeu 
Jucá -Senador Sebastião Roclla. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na- _ 
cicnaL) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A indicação será 
publicada e remetida à comissão competente. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em 
exercício~ Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS ção Federal, em 5 de outubro de 1988, até a dala da publiCação 

Oficio n° 6/95-CAS destilei llo Diário Oficial da União; 
II- a indeJlização a que fazem jus os militares especialiStas 

Brasília. 27 de junho de 1995 aeronautas e aeroviários cujas ~alizações lhes davam direito 
SeDhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo Z', do art. 91 do Regimento Ioter

no, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o 
Snbstitutivo do Relator, Senador Lúcio Alcântara ao Projeto de 
Lei do Senado D0 006, de 1995, que "estabelece o princípio da 
doação e extirpação de órgãos. tecidos e partes do corpo humano 
para fms de ttansplaDie, post morlem, salvo expressa disposição 
em contrário, em vi~'. restando pxejudicados os Projetos de Lei do 
Senadon"s 8 e 15, de 1995, emrewiliiode22de jmho de 1995. 

Atenciosamente- Senador ll<ui V eras, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com referencia ao 
expediente que acaba de ser lido, a Presidência connmica ao Ple
nário que. nos termos do art. 91, §§ 3° a s•, do Regimento Intemo, 
combinado como art. 4°.da Resolução n•37, de 1995, do Senado 
F~ abrir-se-i o prazo di: cinco dias 1lteis para iníetposição de 
recurso. por um déeimo da composição da Casa, para que o Proje
to de Lei do Senado n• 6, de 1995, tramitando em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado n•s 8 e !5, de 1995. sejam apreciados 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Encerrou-se ootem 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Sena
do n• 134, de 1995, de autoria do Senada: Roberto Freire, quere
gulamenta o § 3° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza ecooômica 
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos 
de exercer a profl.Ssão. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que vai ao exame da 
Comissão de Assontos Econômicos. 

É a seguin1e a emenda oferecida: 

EMENDA (DE PLENÁRIO) 

Oferecida ao Projeto de Lei do Senado D0 134, 
de 1995, que dá nova redação aos artigos fJ' e~, que 
dispõe sobre a nparação de natureza econô~ca de
vida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, 
impedidos de e:lercer a profissão. 

EMENDA N" 1-PLEN 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Os aeronantas e aeroviátios e 9S militares atingidos 

por atos institucionais oo complementares, impossibilitadas de 
exercer na vida civil as atividades especlficas de aeroviári.os e 
aeronautas, em função das Portarias Reservadas n• S-50-GM-5 de 
19 de junho de 1964 e 285-GM-5 de 1• de setembro de 1966 do 
Ministério da Aeronáutica, farão jus i reparação de natureia eco
nômica prevista nesta. Lei . . 

AIL 2• A repamção de qué· tra!a o artigo 1° coosistinl em in
denização pecuniária dos direitos teferidos pela impossibilidade de 
ter exm:ido, llll vida civil, as atividades profissionais específicas 
citadas nesta lei. A indenjzaçíio de que trata este artigo será. olrlda 
conforme o critério de cálculo estabelecido nos ineisos seguintes: 

I - aos pilotos civis. oflciais aviadores e oficiais avi.a.d.oms 
engenheiros que. para exercer atividade na aviação civil depen
diam das licenças da Aeronáutica Civil. prmbidas pelas Portarias 
Reservadas S-50 e S-35, referidas no artigo 1•, ooa-esponderá um 
valoc equivalente ao salário de Comandante de Boeing 737, equi
pamento inicial e bâsioo da aviação comercial brasileira, vigente 
na data do efetivo pagamento da reparação, multiplicado pelo mi
mero de meses transoon:idos a partir da promulgação da Constitui-

de obter licença para ttabalbar na aviação civil por ronstarem llll 
Portaria 869-AGM-5, de 29 de agosto de 1963, citada llllS Poda
rias Resm~adas S-50 e S-285, será Calculada com base nos seguin
tes valores: 

a) aos mecânicos de vôo, rádio operadores de vôo, oomissá
rios de ba:de e navegadores 50% (ciDqilema por cento) do salário 
de comandaote de Boeing 737, vigente i; data do efetivo pagamen
tO da reparação, multiplicado pelo número de meses ttansconidos 
da promulgação da Constituiçio Federal. vigeote, alé a data da pu-
blicação desta lei no Diário Oficial da União; _ 

b) aos despacbantes de operação de vôo e mecânicos de 
manutenção, Categoria I e n, oon-espooder.í um vala: igual a 30% 
(ll.'Íil1a por ceDio) do salário de comandante do Boeing 737, vigen
te à data do efetivo pagamento da reparação multiplicado pelo mi-

. mero de meses ttansconidos a partir da promulgação da Constitui
ção Federal, de 1998, até a data da publícação desta lei em Diário 
Ofidal da UDião. 

Parágrafo único. O valor para o critério de cálculo da inde
nização de que IIatam os ineisos deste artigo, será declarado pelo 
sindicato dos aeronautas e dos aerovW:ios, e obtido com base no 
vala: da contrihlição sindical de associado- 1% (um por oento) 
do salário-, que por sua vez é baseado em informações prestadas 
pelas companhias aéreas. 

AIL 3• As atividades previstas nesta lei são as especificadas 
ya Pa:tu:i.i n• 8é9 A GM-5 de 29 de agosto de 1963, do Ministério 
da Aeronáutica, bem como as suas altmções. 

AIL 4• A indenização, objeto desta le~ far-se-á após a entta
da dos requerimeDIOS, por intermédio da conta COireilte do interes
sado ao Banco do Bruil ou da Caixa Econômica Federal, em 
Agência, a ser i:OOicada ua petição. 

Art. 5° A repaxação de que trata esta lei serâ considerada 
ciédito de natoreza alimentícia e estende-se aos herdeiros e aos de
pendentes dos benefl.Ciários.falecidos. 

AIL 6• As despesas decomliles desta lei COirerão à conta de 
dotação própria do Tesouro da União, tecn= estes sob a super
visão do Ministério da Fazenda. 

AIL 7• Os beneficiários contemplados por esta lei habilitar
se-iio à reparação a eles destinada mediante requerimento dirigido 
ao Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. O prazo para entrega do requerimento é de 
60 (sesseota) dias a cootar da data da publicação desta lei uo Diá
rio Ofidal da Uoião. 

AIL 8• Para os militares será exigido um dos seguintes do
cumentos comprobatórios, para fazer jus ao direito à reparação de 
que trata esta lei: 

a) cópia da Jlã8inado Diário olicial que publicoo a punição, ru 
b) cópia do Boletim n• 203. de 26-10-64 do D.P. Aer. 

(Min. Aer.). 
Art. 9°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .. 
AIL 10'' Revogam-se as disposições em conttário. 

Esta Emenda a Projeto de lei tem como finalidade regula
mentar o § 3• do artigo go do Ato das Disposições Coostitucio
nais Trausi.t6rias, que institui a. "reparação de naturezA econômica" 
aos aeronautas e aeroviários civis o militares. proibidos de exercer 
suas atividades profJSSioruüs especifu:as em deeonência de Atos 
de exceção exagerados a partir de 1964, por govemos antoritários. 
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Desta Proposição fornm escoimados os dispositivos consi- O SR- PRESIDEN1E (Júlio Campos)- Há oradores illsaitos. · 
derados inconstitucionais e que ensejam o veto presidencial ao Concedo a palavra ao Senador Ulcio Alcântara, que disporá 
Projeto de Lei da Câmaia n• 248 de 1993 (n• 4332193, na Casa de de 20 minutos para a· seu pronnnciamento. 
origem), que ver.;ava sobre a matéria. nma reedição do P1.S n• O SR, LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 
18CI'89, também vetado integralmente. seguinte disrurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. SI"& e 

Nas :mzões do veto, o próprio Presidente da República, re- Srs. Senadores, desejo examinar com mais serenidade, depois de 
cooheceu que a matéria deveria ser reapresentada sobre outro en- muitos comentários da imprensa e manifestações de Parlamenta-
foque legal e destarte com maior celebridade. a fJ.ID. de promover a res, o episódio que envolveu o Secretário de Abastecimento e Pre
~dos injlstos JeÍUÍZOS sofridos pelas aludidas calegorias. ços, José Milton Dallari, não tanto para falar sobre o caso em s~ 

E de se ressaltar, ainda, que os militares da Aeronáutica mail ·par. refletir um ponco sobre as relações promiscuas, até in-
atingidos pelos atos instiblcionais e complementares foram os que cesblosas às vezes. entre o Estado e a iniciativa privada. 
mais sofretiun prejufzos com os Atos excepcionais, pois foram Se tomamtos, pela melhor das hipóteses, que o Secretário é 
proibidos de exercer suas atividadcs específicas até mesmo na vida absolutamente inocente nessa matéria, que ele não forneceu, em 
civil. e por exen:emn atividades pealliares, para as qoais foram momento algum. a empresas ou a empreshios, ou a pessoas das 
treinados, tiveram seu campo de trabalho restringido, e em conse- suas relações, dados ou infOilll.aÇÕe$ do Govemo que privilegias-
qüência, encon.tiam enonnes dificuldades para o exexcicio de ou- sem aqueles que tomaxam conhecimento ou que tiveram acesso a 
tras: ativida.des indispensáveis ao provimento de suas necessidades esses dados, ainda assim é hora de pensamos, de maneira séria e 
e de seus familiares. profunda. serenamente, sobre as rela.ções entre o Estado e a inicia-

Isto posto, s6 nos i:-esla. promover essa repàfâção pecuniária, tiva privada. 
pois os prejuízos profiSsionáis infligidos com a iu.teiiupção arbi- Aliás, isso não é problema somente :oosso. Problemas como 
tiária de suas carreiras bem como os danos momis sofridos, são ir- esse oc:orrem em diferentes países. embora o Estado brasileiro te-
reparáveis pasSiVeis apenas de recoDhecimento da Nação. Ilha uma relação já hist6rica, antiga, de muita pomiscuidade com 

Sala das SessOOs,. 16 de agosro de 1995. a iniciativa privada, mesmo levando-se em conta que temos leis 

(A Comissão tk Assunlos &onôm.icos.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência co
Illllnica ao Plenário que deferin o Recurso n• 5, de 1995, interposto 
no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei da Câmaia n• 59, de 1994 (n• 3.123192. na Casa 
de erigem), que dispõe solre o prazo de publieação, pela Secretaria da 
Receita Fedezal, dos modelas de ))erlarnçãn do Imposto de Renda. 

A matéria ficaxá sObre a mesa durante cinco clias úteis. para 
recebimento de emendas. de 3COldo com o disposto no aitigo 235, 
II, e, do Regimento Tntemo, combinado com o art. 4• da Resolução 
n• 37, de 1995, do SeriadoFede<aL 

É o seguinte o xecuiW deferido: 

RECURSO N" 5, DE 1995 

Nos termos do art. 254, parágrafo único, do Regimento Tn
temo, os Senadores da República que abaixo snbscrevem este ins
trumento, vêm respeitosamente requerer a Vossa Excelência que 
seja submetido à deliberação do Plenário o Projeto de Lei da q
mam n• 59, de 1994 (n• 3.123/92, na Casa de origem), 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.-L!!W!J Ç_ampos
Humberto Lucena - Epitáclo Cafeteira :... João França - Gil
van Borges - Emília Fernandes - Luc:idlo PorteDa - Benedita 
da Silva - José Bfunc:o :- Antônio Carlos V aladares - Esperi
dião Amin- Carlos Bezerra- Levy Dias-

O SR- PRESIDENTE (Jú~o Campos) - A Presidência re
cebeu, do Banco Centtal do BI2Sil, o Oficio n• 1.789, de 17 de ju
lho último, encaminhando informações referentes ã.o Oficio Sl15, 
de 1995, 

O expediente será anexado ao proeessado da matéria em re
ferência e vai à. Comissão de Assuntos Econõmicos. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência re
cebeu a Mensagemn• 285, de 1995 (n• 862/95, na origem), de 14 
do corrente. pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 52,. V, da Constimição Federal, solicita seja a Compa
nhia Vale do Rio Dooe - CVRD. autorizada a contratar operação 
de erécfito ex temo no valor de cinqüenta milhões de dólares norte
americanos, junto ao B1RD, para os fins que especifica. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 

que disciplinam essa matéria mnito bem. • 
A pnlpria Lei n• 8.112, que !rala do Regime Juridico Unico 

dos funcionãrios públicos, on o Código de Etica Profissional do 
servidor público civil do Poder Executivo Federal, deereto baixa
do pelo então Presidente Itamar Manco, diz, em sua Seção m, Das 
yedações ao Servidor Público: 

"XV -É vedado ao servidor público: 
a) o uso do. carso on função, facilidades, amiza

des. tempo, posição e inflnéncias para obter qualquer fa
vorecim,:nto para si ou para outros. 

E na alínea m, também Das Vedações ao Servidor Público: 

"m - fazer. uso de informações privilegiadas obti
das no âmbito in.temo do seu serviço em benefício pró
prio, de pa.rentes. de amigos ou de terceiros. •• 

Então, a legislação já !lata essa matéria de maneira bastante -
clata. 

Todavia, na verdade,. existe ai uma zona de sombra, uma 
penumbra, uma fronteira mal definida entre o público e o privado. 

O Jornal do Brasil de demingo, 13 de agosto, trazia uma 
relação extensa de personalidades que orupam elevados ca.rgos no 
Governo e que até hã pouco tempo exerciam atividades na iniciati
va privada. quer dizer, prestavam serviços profiSsionais a empre
sas e agora sio altos executivos do Govemo FederaL 

De sorte que é exttemam.ente dif'"J.Cil, no âmbito estritamente 
legal. isolar-se essa relação entre o público e o privado. Creio mes
mo que esse é um dos grnndes problemas com que se depara o Es
taclo btasileiro. 

O Govemo americano tem algumas regms que disciplinam 
isso de maneira bem clara. O Presidente Clinton mal assumiu,. oo 
dia 20 de janeiro de 1993. e baixou ordem executiva de n• 12-834: 
medidas éticas pata o escalão exerotivo. E aí não se preOcupava -
apenas com as relações na vigência do exercício de uma funçílo no 
governo, mas estabelecia algmnas obrigações que se estendiam ao 
perlodo posterior. qnando o funcionário já tivesse deixado a admi
nistração pública, vedando a possibilidade de ele prestar serviços a 
empresas, a govemos estr.mgeiros, a uma série de entidades, de
pendendo do es_calão, do nível do cargo que ele exerceu no gover-
no americano, pelo pxazo de cinco anos. 
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Estamos vendo que há realmente uma preocupação que não 
é só nossa. do Brasil. mas também de outros países, qual seja, a de 
estabelecer limites, fronteiias que caracterizem bem o papel de 
cada servidor, é preciso que haja limites de nature.u mca e moral 
e que se estabeleçam regras e se discipline essa convivência entre 
o Estado e seus servidores e a iniciativa privada. 

Vejam que temos, portanto, uma questão séria. grave com a 
qual devemoo lidar. Entendo que isso poderia ter alguma solução 
ou pelo meuos poderlamos encaminhar algum tipo de solução se, 
em primeiro lugar, procurássemos proíiSSionalizar o sexvida pú
blico; estabelecermos uma carmim na buroaacia, na qual haja in
gresso por concurso públioo, ascensão por mérito e chance de se 
oeuparem elevadas posições na Adnrlnislr.lçio Pública. 

É evidem.e que o cargo de Ministro ou de Secretário-Execu
tivo de um miDistério é um cargo de natureza política que deve 
conciliar a competência proÍISSÍoual com a vinculação ideol6gica, 
programãtica e até pessoal com o dirigente maior- no caso, o .Pre
sideutt: da República. Creio que será muito difícil que espanque
mos da Adm.inisttaçãe Púbij.ca esse mal, esse vício, -çsse conúbio 
entre público e privado que é extremamente danoso à imagem da 
Adnrlnistração, se não profissionalizarmoo o sexvidor público. 

O Sr. Jefferson Péres- Pe:tmita.-me V. Ex• um aparte, no
bre Seuador Lllcio Alcântara? 

. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o aparte do Senador 
JeffersouPéres, oom todo o prazer. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Lllcio Alcântara, V. &• 
tem inteira razão em tudo o que diz. Há. um vácuo institucioual, 
realmentt:, que é a falta de uma legislação adequada pam discipli
nar esse relacionamento promíscuo entre servidores de altos esca
lões e iniciativa privada. Mas qualquer que seja a legislação e por 
mais m.imldente que seja. é impossível prever todos os casos. Aí a 
vigilância cabe ao Poder Público? ao Govemo. Acho que o Gover
no tem que ser inflexível em matéria de ética. Como já foi dito à 
exaustão, todo Governo tem que ser como a mulher de Césai: não 
basta ser corn:ta, é preciso parecer que seja. Em primeiro lugar, 
ser, e em segundo é indispensável que seja, porque, afmal, o fun. 
damento do poder é a autoridade IDOia!. N"ao conheço o Sr. José 
Milton Dallari; é possível até que não seja culpado, mas sua posi
ção era insustentável no Govemo, ele já. estava com sua autoridade 
inteiramente corroída.. O Governo yacilou, adioo., e agOia o Sr. 
Dallari está sendo exonerado ou pedindo exoneração; mas estava 
claro, há 10 ou IS dias, que era insustentável SI!• posíção. O Go
veruo, por sua vez, se impôs um desgaste absolutameutt: desneces· 
sário. Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA. M!li!o obrigado, Senador 
JeffersonPéres, pelos argtlillCil1oS que V. Ex .. traz ao meu discmso. 

Quero me referir a duas publicações do jomal O Estado de 
S. Paulo deontt:m, IS deagooto,edehoje, 16 de agosto. 

Executivos de agências fmanceiras inteinaciooais, agências 
de desenvolvimento do tipo do Banoo Mundial, Banco Interameri
cano de Desenvolvimento e rutros. preocupadas com o problema 
da COIIU.pção IlO mundo, criaram uma organização não-govema
meiJ!al chamada Transparência Illlemacional, que está proeur.mdo 
apurar, medir e demmciar a conupção nos diferentes países do 
mundo. Essa organização se utilizou de alguma fOIDl3. de avalia
ção e publioou um ranking de países conuptos, oude, infelizmen
tt:, noosa posição é muito ruim. Tal como na questão da disparida
de de renda e na questão da educação, estamos situados ali com 
uma espécie de troféu que não é exatamente o quC enaltece o nos-
so País. -

Forun examinados 41 países e, da escala de I a 10, obtive
ram nota acima de 9 - quer dizer, países menos COIIUptos - Nova 
Zelândia, Dinamazt:a, Cingapura e FmJândia, Os ameri= fiea. 

ram à frente dos franceses e dos japoneses com nota 7 ,79. Entre os 
mais COIIUptos - nota abaixo de três - encontramos Indonésia, Chi
na, Paquistão, Venezuela, BI3Sil, Filipinas, Índia, Tailândia e Itália. 

Infelizmente, é um dado que não nos anima, a não ser no 
sentido de estimulannos a cruzada de alguns bons msileiros, que 
têm investido de maneira muito obstinada contra a conupção~ que 
é um v.írus que tem se propagado aqui com muito sucesso. 

O Sr. Roberto ·Requião • Permite-me um aparte, Seuadot? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Ouço o Seuador Roberto 

Requião. 
O Sr. Roberto Requião • Senador Lúcio Alcântara, não 

acredito que a criação de uma C3IreÍia estável de funcionários pú
blicos reverta o problema. Wao estaiíamos, dessa forma. viabili
zando funcionários ''transgênicos''~ imunes à corrupção. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · Isso é uma homenagem 
ao Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Roberto Requião • É uma homeuagem ao Senador 
Ney Suassuna. Piecisamos. certamente, de: instrumentos de fiscali· 
zação. Tmnita, na Comissão de Coostimição, Justiça e Cidadania, 
um projeto do Senador Pedro Simon que toma obrigat6ria a que
bra do sigilo bancário e uma revisão preventiva dos dois anos an
tt:riores pam todo detentor de mandato popuh!r ou funcionário co
missionado do Executivo no momento da sua nomeação. Detemti
na-se que ele assine uma autorização - uma emenda do Senador 
Gerson Camata - paxa que seja feita uma zevisão do seu imposto 
de renda nos dois anos antecedentes, que seja acompaxiliada de 
perto a evolução do seu patrimônio durante o exercício do cargo e 
que dois anos 9eP>is do exetdcio do cargo esse acompanhamento 
~ mantenha. E uma proposição muito interessante. Eu, .incbJ.sive, 
pedi vista desse processo, pozque queria emendá-lo, incluir o Judi
ciário, "" membros de comissão de licitação, funcionários p.íblicos 
de carreira. todos os funcionários que tivessem uma função no 
Município, no Estado ou na União vinculada à ftsealização, ao or
denamento de despesas. No entanto, dada a preméucia de uma so
lução, já devolvi o prooesso à "Comissão de Coostimição, Justiça e 
Cidadania sem emendas. V amos começar pela nossa Casa, pelo 
Executivo, pelo Legislativo e pelos funcionários comissionados; 
vamos transfotmar depois' a condiÇão do Judiciário e dos demais 
funcionários de carreira. S6 faço um reparo ao pronunciamento de 
V. Ex-: Dão me parece que o funcionário ~blico de C3lreira seja -
um ser ''tr.msgêDico'' e imune à conupçio. E tão imune ao proces
sOda ca:rupção quanto o funcioD.álio-nomeado para um DAS cu 
para um catgo comissionado. Precisamos estabelecer estruturas e 
mecanismos transpareD.tes de acompanhamento da evolução da 
renda. e essa iniciativa do Senador Pedro Simon é louvável. De 
resto, chamava-me a atenção p nobre Senador Jefferson Péres para 
o fato de que agora participamos de três campeonatos:: o da má 
distribuição à renda, o da COIIUpção e o dos juros altos. ~ao te
nho certeza absoluta sobre o comportamento do Secretário Miltou 
Dallari, mas, se eu pudesse trocar o Dallari pelos juros altos, eu o 
faria com satisfasão. 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA· Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Roberto Requião. 

Creio que a iniciativa do nobre Senador Roberto Requião é 
altamente válida; inclusive. no momento em que o projeto for Sllb
metido a votos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
estarei votando a seu favoc. 

Discordo, ~ de V. Ex• quando mjnjmiza q papel da 
profissionalização da cam:ira do funcionário público. E evidente 
que essa ''vacina" antiCOIIUpção que V. Ex• deseja, quem a desco
brir, se conseguir patentear na Otganiução Mundial do Comén:io, 
ou vai ficar muito rico, oU será chacinado imediatamente, na hora 
em que descobrir. 



14 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de I 995 

Em se tratando de seres humanos, não podemos pensar em 
perfeição. Não conheço ainda o conteúdo da refoJJDa do Estado. 
ainda não chegou para a nossa análise no Congresso. Mas tenho 
muitas dúvidas em relação a eS&a proposição qoe visa acabar coi:n 
a estabilidade do servidor público. Por quê? Pergunto: qual é o 
servidor que, trabalhando em clima de instabilidade, de incerteza. 
tomando caohecimento, por exemplo, de um ato desonesto de seu 
superior - que às vezes nem é funcionáriO público, mas foi convo
cado pata servir a Admini.str.lção num cargo de confiança -,vai fa
zer essa denúncia, para ficar sujeito. amanhã, a uma demissão sob 
qualquer pretexto, ou de mau desempenho ou de excesso de servi
dores nessa área? 

Não pretendo trulsfotmar a reforma do Estado em boJo. 
causto do funcionalismo público, porque existem i.Ihas de excelên
cia. no Serviço Público. O Banco do Brasil é uma delas, assim 
como o Itamaraty, a Receita Federal e outras instituições. Os fun
cionários dessas entidades fcram rectutados por- COilCUlro p.íblico. 
foram ~reinados, têm ascensão ftmci<mai pelo seu mérito. pelo seu de-
sempen!lo. . • 

É evidente que a profiSsionalização do servidor público, por 
si só, não iria resolver o problema da COIIUpção, mas seria uma 
maneD:a de defmirmos melhor as responsabilidades e deveres, e 
~apenas os direitos. 

O Sr. José Eduardo Dutra- Pem!it.e-me V.Ex'umapait.e? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- OUço o Sr. José Eduardo 

Dutta. com todo ptaZer-
0 Sr. José Eduai-do Dutra- Nol:<e Se=lor Lúcio Alcân

t:an\, V. Ex•, com a serenidade que Ibe é caractetfstica, traz à ses
são de hoje um assunto que oonsidero importantíssiDJ:o e ao qual 
eu gostaria de, modestamente, dar uma contnDuiçã.o. No meu en
tendimento, um dos aspectos causada:es dessa situação e~
rlamos na própria amiise do carit.er patrimonialista da classe do
minante brasileira, tão bem descrito por Raymundo Faoro, em Os 
Donos do Poder. Um segundo aspecto: é efetivamente possível - e 
já foi citado pelos Senadores Roberto Reqoião e Pedro Simon- in
t:rodu.zitmos instrumentos legislativos que possibilitem avançar na 
questão da sepatação entre o público e o· privado. Mas; concreta
mente,. o sentimento de impunidade que temos no Brasil, sem 
qualquer dúvida, contribui paza isso. Se fizerinos uma retrospecti
va dos últimos três anos, vamos ob~ar que houve diversas de
núncias de vazamento de informações relacionadas a nmdanças de 
câmbio .. a importações. a preços, poc exemplo. 9 que oeotre é que 
as derulncias mais recentes acabam retirando das manchetes as de
núncias mais antigas, reproduzindo-se. assim. o que ocorre com as 
dívidas, em que as mais novas tomam-se yelhas e estas seião pa
gas. Há outro dado que deve ser considerado: se tomarmos a lista 
do "conuptômetro" que V. Ex• citou, com exceção da Itália, do 
ponto de vista dos mais conuptos, e do Chile, do ponto de vista 
dos menos coquptos. vamos ver que existe uma relação quase que 
direta entre alto índice de conupção e alto indice de desigualdade 
social; alto indice de corrupção·e baixo índice de fortalecimento 
das instituições democráticas. Eutão, a sociedade lrasileira tem de 
começar a construir esse processo, e nós, enquanto Parlamentares, 
devemos ajudá-la nesse sentido. Por isso, parabenizo V. Ex• por 
introduzjr um tema tão impop.a.nte na taide de hoje. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA- Muito obrigado. 
O Sr.PedroSimon- V. Ex•mepemüteum apalte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - OUço o noi:<e Se=lor 

Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon - Em primeiro higar, felicitO V. ex• 

pelo seu discurso e pelo aparte do ilustre Sena.dol', seu companhei
ro de partido. Ambos foram muito oportunos. V. Ex' é do PSDjl, 
assim como o seu apartea.nte. Mas V. ax.•, antes e acima de tudo, é 

u~ Í>alriota. um repre~te do povo nesta Casa. e se identifica 
com os princípios do PSDB, que é um partido criado exatamente 
para ser um novo. Inclusive saiu do PMDB, porque havia nesse 
Partido equívocos que o PSDB Dão admitia. Eu estava inscrito __ _ 
para falar ontem. mas não o flz. pois estávamos na expectativa de 
que o Senado< Antonio Carlos Magalhães fosse pronunciar-se. 
Mas, se hoje não houvesse o discurso de V. Ex .. e a demissão do 
Sr. Milton Dallari, eu iria cobrar do Senador Antonio Carlos essa 
demissão. Se S. Ex .. teve competência para resolver o problema do 
Econômico, com Iriuito menos esforço poderia demitir o Sr. Dalla
ri. Vejo que o nosso gcmde compatlheiro de lutas é o Antonio 
Carlos Magalbães. Como seu amigo e admirador, estou aqui para 
lhe pedir que nos ajlde nessas questões. S. Ex' já dera uma decla
ração: apoiaria qualquer pessoa que aparecesse com um pedido de 
CPI para o Sr. Dallari. Bastou essa notícia sair ODtem nos jornais 
para que o Sr. Dallari fosse demitido. Mas, se isso IJio tivesse 
acontecido, eu viria boje à tribuna para falar sobre essa matéria -
vejo, com alegria, que V. Ex• o faz hoje. Que bom que o Sr. Dalla
ri tenha sido demitido, como disse muito bem V. Ex•. Um cidadão: 
que tem uma. empresa com seis funcionários, nenhum técnico, as
sessores de terceira IiDha, nenhum assessor de gabarito, nenhum 
PhD; uma. empresa onde ele é pmti.cameme o único a resolver os 
problemas, juntamente com sua mulher, e ganha R$100 mil por 
mês?! E faz assessoria a empresas que ttabalham no metcado. 
como a Associação dos Supermen:ados do Brasil, exatamente o 
setor_que o Sr. Daliari ftsealiza-va. Pelo amor de Deus! Não há ló
gica nisso! Tenho muito carinho pelo Ministro Pedro Malan, mas 
houve uma. nOticia de jomal informando que S. Ex• estava revolta
_do com as aatsações ao Dallari e que queria descobrir o responsá
vel pelo vazamento de informações do Ministério da Fazenda. São 
informações que datam de um ano, fiscalização que durou um ano. 
Q.le bom para o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso que 
o Sr. Dallari tenha sido demitido! Creio que, com a evolução dos 
fatos na Bahia. o<iovemo entendeu ser propício afastar o Sr. DalR 
larl. Que isso sirva de eXemplo. Creio que uma. pessoa da serieda
de. do gabarito, da respeitabilidade do Presidente Fernando Henri
que Cardoso não podia esperar que as coisas chegassem aonde 
chegaram; não precisava ler havido editoriais em todo os joroais, 
sugerindo uma interrogaçãO ao Senhor Femando Hemique Cardo
so.. O Presidente está acima de inteiiogações e acima de suspeitas, ... 
mas deve ser o que era quando ocupava a Pasta da Fazenda: mais 
rmne~ mais resoluto. N"ao pode um Ministro dizer: 'Vamos deixã-
lo por mais tempo11

, e Sua Excelência aquiescer, mudando a deci- -
são que já havia tomado. A infcxmação que temos, a que a impren
sa tem é que ele tinha determinado a demissão do Sr. Da:J.lari já no 
início da semana passada. Mas o Sr. Malan teria telefonado para o 
Presidente solicitado que não fosse feita a demissão. Que 1x>m que 
a demissão saiu hoje. mas saiu comum desgaste que o Senhor Fer
nando Henrique Catdoso não precisava ter sofrido; com um des
gaste que não era necessário ao Senhor Femando Henrique Cardo
so. Com relação a outros nomes. acho importante que V. Ex• dê 
conselhos - creio que dará - oo sentido de que o Senhor Fernando 
Henrique veja caso a caso. O advogado do Sr. Dal1ari perguntou: 
11mas e o Pelé? Ele também tem as suas empresas". Resposta fan
tástica do Pelé- exatamente o que V. Ex• falou sobre a ética: no 
mundo inteiro há cidadãos que têm empresas e são chamados a co- _ 
laboar com o Govemo. A questão é saber se. do lugar onde estão 
colaborando, estão levando vantagens e lucros para as empresas 
_ QP.de trabalham. N"'ao me consta que o Sr. Pelé teDb.a tido qualquer 
tipo de vantagem para suas empresas, mesmo estando à frente do 
Ministério Extraoniinário dos Esportes. O Sr.. Dallari, se estivesse 
traballiando no combate ao tóxico, poc exemplo, se tivesse aluan
do em ootro setor, tudo bem. Mas a sua atividade era exatame~e 
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tratar de empresas de" varejo e o seu cargo eta íiSCalizar preços e 
varejos. Pelo amor de Deus! Segundo as notícias que estão saindo 
no jomal. o Senhor Fernando Henrique Cardoso Dão queria demi
tir o Dallari porque a imprensa publicaria outros nomes. É um ape
lo que faço ao Presidente, antes que publiquem outros nomes,. an
tes que a Veja publique: que observe, caso a QSO, qual a função 
que essas pessoas estão desempe!lbando. Se a função, a empresa; o 
trabalho está diretamente ligado ao cargo que está executando. que 
o tire da função. .. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Pedro Simon. es
tou sendo advertido pela Mesa, poique meo tempo está esgotado. 
Dessa fOIIDa. peço que V. Ex" releve a deSCOitA>sia de inten'omper 
seu aparte~ que, na verdade, homa e ilustta o meu despretensioso 
disall'So. Pretendi traze< este·debote pata o Plenário, até pata que 
não nos tr.msfOIID.emos apenas em juízes despreparados ou ousa
dos pata decidir sobre o canlter, sobre a monl, sobre o comporta
mento de pessoas; estamos, nesta Casa, muito mais para disaltir as 
relações entre o Estado e a iniciativa privada.. E o Senador José 
Eduardo Dntra bem como V. Exa e os demais Senadores que me 
apartearam trouxetaDl contribuições extremamente interessantes 
para contimunnciS e&te -debite. O Presidente Femando Henrique-é, 
a meu juízo e também ade V. Ex•, um grande patriota. umhomein 
que está empeDhado em fazer um governo sério. honesto, compe
terite. razão pela qual precisa do nosso apoio, inclusive nos mo
mentos em que apontarem difia.ddades, problemas como Os que o 
Governo vem enfrentando. 

Para concluir, Sr. Presidente, e usando palavras do 8eBador 
José Eduaitlo Outra, essas di.firuldades de natureza ética do Go
vemo, do Estado brasileiro, estão muito relacionadas com a inci
piência da nossa democracia, da nooo;a participação e do controle 
social que a sociedade brasileita deve exercer sobre o Estado, so
bre oo ooganis= da administtação, cobr.mdo principies dos 
quais não podemos abrir mão: ~ seriedade, ética. mo
ral. valores que inspiram o Estado democrático destinado a setVir 
seus cidadãos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senada: Ney Snassuna, por pemmta do Senador Lauro 
Campos. S. Ex' dispõe de vinte IltÍmltos pata sen prommciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronnncia o segnin
te disall'So. Sem revisão do oxador.) - Sr. Presidente, Sts. Senado
res, lamentei profiuK!•men•e Dão poãer apartear·meu compenhei
ro. Senador Lúcio Alcântara. No entanto, aproveito os três minu
tos iniciais de meu prommciamento para dizer que tenlio Certeza 
de que o pronnnciamento de S. Ex" fará eco no Senado FederaL 
Estcu certo também de que as demíncias ventiladas, as que seriam 
feitas pelo Senado< Antonio Carlos ainda o Seriio. 

Com toda a certeza, um homem ccmo o Senador Antollio 
Carlos Magalhães- espelho-me em' S. Ex•, na sua coragem. t:raJ1s.. 
parência.. enfim, no patrlctismo com que defende suas causas -não 
vai deixar de fazê-lo apenas porque o Banco Econômico teve a sua 
solução encontrada. 

O Sr~Pedro Simon- V. Ex• me pemriteum aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer, Senador. 
O Sr. Pedro Simon- Felicito V. Ex" pela sua presença na 

tribuna. Penso que V. Ex• aborda, com moita competência. um as
snnto da maicr impa:tiDcia. O Senadcr ADiooio Carlos tem mere
cido a atenção do BI11Sil e a atenção do Senado FederaL E S. Ex" 
faz por merecer essa atenção, por sua competência, por seu espÍri
to de luta, pela sna gana e pelos assuntos que apresenta. O episó
dio que aconteceu na Babia foi um deles. S. Ex• teve uma ação que 
temos que respeitar. Por mais que algném poosa querer âivergir, 
deve respeitar. S. Ex• foi o gr.mde vitorioso. Desde o início fazia 
·um apelo ao Presidente, mostrava que a solução deveria ser algo 

parecido com o que saiu. O PresideDI.e, inclusive, viu a proposta 
com simpatia, mas o Ministro da Fazenda e as autoridades do Ban
co Centrai não deíxaram: toinaram ootra decisão. O Senador AD1D
nio Carlos vai ao Presidente, e há uma altexação de cento e oitenta 
graus. fnclusive, o Govemo e o PFL,. que defendem com garra a 
privatização, agoxa defendem a estatização de um banco da Sabia. 
Reparam a competência do Sr. ADiooio Carlos! ... Essa questão 
pode estar encerrada, mas há uma ou tia, a que V. Ex• se refere: o 
Sr. Antonio Carlos mencionou que tem um dossiê, que tem docu
mentos graves e sérios. envolvendo o Banco Cential. Essa questão 
é diferente. Essa questão não ~; pelo contrário, está come
çando. Creio; primeiro, que o Se!lbor Fernando Henrique Cardoso, 
l'lmdente di Rep!blica, tem a obrigação de pedir ao Sr. Antonio 
CarlOs que traga esse dossiê. O Presidente Femando Henrique 
Cm:doso ag~ inclusive tem au~ porque está resolvido o 
problema da Bahia. O problema da Bahia é um problema de on
tem. mas o problema do dossiê de conupçiio no Govemo é um 
pro~Ienía "de boje. E o Sr. AntoDio QD:los. que é~ homem de co
ragem,. um homem de garia- sei que é um ~amem de coragem-, 
haverá de entregar ao Presidente oo ao Congresso Nacional esse 
dossiê que envoive-d.iretores, fu:ncionádos --sei--eu-lá quem-..--do 
Ba.Dco Cent:r:al. Creio que não podemos dar essa questão por en
ceo:ada. O Se!lbor Femando Henrique Cardoso que me pen!oe. O 
Sr. Antonio CarlOs já noticiou, já levou a Sua Excelência nomes 
de pessoas que teriam sido nomeadas para o govemo e sobre as 
quais o·Sr. Antonio Carlos tinha dúvidas. O Senhor Presidente da 
Repuôlica até agora não deu os nomes nem as justificativas.. Agora 
vem o Sr. Antonio Carlos e diz que tem um dossiê grave envol
vendo o Banco Central, gente do Banco CentraL Resolveram o 
Problema da Bahia. Que bom! Resolvido o problema da Bahia, va
mos olhar para o Banco Cential. Penso que V. Ex• tem razão: de 
um lado, o Sr. Antonio Carlos vai se oferecer para entregar o dos
siê e, de outro lado, o Presidente da Repóblica vai exigir receber o 
dossiê. Sinceram.ente. se Sua Excelência não o fizer - cooheço o 
Se!lbor Fernando Henrique Cardoso -, direi de público: Dão co!lbe
ço mais o Sr. Fernando Henrique Cardoso! 

O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, nobre Senador Pedro 
Simon. V. Ex• acrescenta: às miiibaS palavras a certeza da continui
dade desse ato. Tenho certeza de que. com desassombro, com pa
triotismo, com a transpaxência da personalidade do Senador Anto- -
nio Carlos Magalhães, S. Ex• daiá continnidade à sua denúncia, 
assim como o Plmdente da República, num IIatamento idêntico 
paia todos os Estado, com toda a certeza enC<llltnuá solução pata 
que não seja gasto di!lbeíro público na solução do caso da Bahia, 
como não encontrou para o caso do Banco do Piauí e o Banco da 
Parafba. que tiveram de a.n:ar com rectJISOS próprios dos respecti
vos Estados. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, disse que oo três pri
meiros minutos seriam gastos apenas pua dar um aparte, que não 
pude darpoiqueestava seaeteriandoa Mesa do Senado. 

O Sr. Sebastião Ro!lba- Pemüre-me V. Ex• um aparte, no
bre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Peço a V. Ex• que seja breve, 
porque 3.gora entrarei no tema do meu disalrso de hoje. 

Concedo um aparte a V. Ex". 
O Sr. Sebastião Roc:ha- Senador Ney Snassuna, agradeço 

a V. Ex" o aparte. Nobre Senado<, contn'buindo com as colocações 
do Senador Pedro Simon. acredito que vamos ter que espe= um 
pouco mais para vermos se essa não será mais uma estratégia do 
PFL. Segnndo o Deputado José Carlos Aleluia, do PFL da Bahia, 
em -matéria no jomal de hoje, consta que o PFL usa cano tática o 
blefe. e que S. Ex• estaria blefando quando insizwou uma CPI con~ 
tra o sistema fmanceiro. Vamos agwudar para ver se realmeDte o 
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Senador AntoDio Carlos Magalhães dispõe dessa relação e, se as
sim for, acredito que S. Ex• a revelará ao público. Caso contrário, 
ficaremos preocupados em pensar que o Piesidente tenha agido 
sob coação. ou seja, tenha negociido com o Senador Antonio Car
los Magalhães a solução para o Banco Econômico em contraparti
da da desistência da denúncia que S. Ex• se propôs a fazer. Emão. 
espero que não pairem dúvidas sobre isso, que acredito não tenha 
acontecido. Se o Senador Al;ltonio Carlos Magalhães não esclare
cer essa demíncia. que pretendia fazer deixará margem para esse 
tipo de suspeição. de que o Govemo recuou sob a ameaça de S. 
Ex" de fazer demlncias contrn o Banoo Central. Obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA • Senador Sebastião Rocha. cer
tamente isso não ocorrerá. Tenha a certezadequehavexá continui
dade da demlncia. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Nobre Senador 
Ney Suassuna., lembro a V. Ex• que já se passou mais da metade 
de seu tempo. 

O SR. NEY SUASSUNA • Obrigado, Sr. PresWente. 
Há três anos, da tribJma deste plenário, fiZ lima proposta 

para que fosse criada uma renda 1llÍIJi.IDa de educação e pedia ou
tras providências. Isto complemenlava o Projeto de Renda Mínima 
do Senador Eduardo Suplicy, partindo das seguintes justificações: 

. A última pesquisa de indicadores sociais divulgada pelo 
FIBGE revela que, em !988, cerca de 30% das crianças de fami
lias com renda familiar per capita de até um quarto de salário mí
nimo por mês, com idade entre 10 e 14 anos.. trabalhavam. Pam as 
familias com renda famíliar per capita oompreendida entre um 
quarto e meio salário mínimo. essa percentagem era de 20%, sen
do que no case dos adolescentes entre IS e 17 anos o percentual 
subia para mais de 50% e a carga horária supm~Va 40 haas semanais 

Dessas crianças. 70% tiabalhavam sem carteira assinada e per
cebiam remunernções iguais ru inferiores a nm salário míDimo (81 %). 

Das crianças de 10 a 14 anos, proveDienles de familias cuja 
renda familiar se situa num pa1amar de até nm tetço do salário mí
Dimo, 15% contril:Wam com mais de 30% da renda familiar, ru 
seja. um tetço da renda familiar exa oriunda do trnbalho dessas 

· crianças. No caso dos adolescentes, a participação do salário do 
menor em patamares superiores a 30% da renda familiar chega a 
até 30% pam esse grupo de famílias. 

Ou seja. as crianças e adole~tes de familias pobres brasi
leiras (40% da população ru 50 mlibões de pessõas) ganbampru
co, são exploradas economicamente e, no entapto, esse gaDho é 
fundamental para a manutenção da família. 

O resultado desse quadro desumano se lladuz nas prucas 
h013S destinadas à esoola, nas taxas elevadaS de repeténcia e na 
evasão escolar, principalmente na época das colheitas. 

Segundo excelente estudo do Dr. José Márcio Carnargo, pn· 
blicado na Folha de S. Paulo sob o título "Qs Miseráveis", cuja 
idéia foi a base deste meu pi9jeto, a criação da renda mínima na 
educação apresenta vantagens que, por si só, justificam ampla-
mente a relação custo/beneficio, quais sejam: -

1 ") permíte a extinção dos progtamas no estilo cliente lista 
hoje existente, cujo ÔDDS tem sido desastroso pm. o País e a eficá
cia praticamente nula (LBA, cestas básicas, llckets do leite), que 
muitas vezes são usados até por políticos mal-intencionados como 
elemento de troca de voto nas campaDhas, como já aconteceu em 
vários Estados, inchlsive no Rio de Janeiro; 

2") pemrlte minoiar o problema da pobreza no presente. ao 
mesmo tempo em que investe no futuro, atxavés do engajamento 
real das crianças e adolescentes no p;ocesso educacional, de modo 
a eii'Cldica:r o analfabetismo e capacitar mão-de-obra futura; 

3") atinge direlamente o público-alvo. elimínando a inter
mediação dos não-pobres; 

4") retira as crianças do mercado de trnbalho e das ruas, re-. 
duzindo a violência e criando oondições propicias às pressões para 
a elevação do salário real da mão-de-obra adulta. ' 

No que tange aos custos de implementaçãO e às fontes de fi
nanciamento, o Professor José Márcio Camatgo estima que a co
bertma total representaria gastos num monlante de 5% do PIB, 
praticamente o mesmo que o Govemo dispensa hoje com progra

, mas de oompensação da pobreza, de natureza duvidoSa .e eficácia 
questionável. -

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o nosso objetivo com 
esse projeto é exat.amente permitir que as criançã:s que hoje são 
forçadas a sair da esoola para complemenlarem a linda familiar 
recebam até um tetço do salário míDimo, desde que tenbam fre. 
qllência e nOias na esoola. 

Dessa forma. volto a apresem.ar essa idéia, que apresentei 
há tiôs anos e que hoje já ooineça a ser posta em prática em algu
mas prefeituras do País, para que possamos dedicar à criança bra
sileira carenJe a atenção que ela merece. e excluir desse processo 
aqueles que se fazem de intermediários. principalmeme com o in
blito de lucrarem. 

Por essa razão, reputo de uma importância enorme esse Pro
jeto da Renda Mínima Esoolar. Tendo a certeza de que, dessa for
ma. não haverá criança fora da escola. pois haverá a complementa
ção da. renda familiar, e estaremos construindo um país que quere
mos parn. o futuro. Isso virá complementar, com toda a certeza, o 
Programa de Renda Mízúma, que foi tão bn'lhanremeDte apresenta-
do pelo Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permíte-me V. Ex• um aparte? 
_ O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, nobre Senador Eduar-
doSuplicy. 

O Sr. Eduardo Snplicy - Prezado Senador Ney Suassuna. 
considero da maior relevância a proposição que V. Ex• apresentcu 
há três anos, e que agora, voltaDdo ao Senado, a renov~ para a 
nossa apreciação e debate, qual seja, o Projeto de Garantia de Ren
da Mínima, relacionado a criar oportunidades melhores de educa
ção, sobretudo para as crianças. Foi justamente em 1991. num de
bate realizado em Belc> Horizonte sobre o Progruna de Garantia 
de Renda Mínima, que o eronomisÍa José Mlircio Carnargo ponde
rou que seria adequado garantir um míDimo de renda às familias 
brasileiras. propondo que tivesse, como conttapartida.. a obrigaçig -
de as crianças dessas famílias es1arem fi:<qllenlando a esoola. E 
fato também, confmme salientou V. Ex•. que diversos Municípios 
e Govemos, como o do Distrito Federal, iniciaiam essa experiên
cia. O Governador Cristóvam Buarque, do Partido dos Til!.balha
dores, quando ainda""' candidato ao Govemo do Distrito Ferleral, 
apresentou essa proposição, que se consrltuiu numa das idéias 
prilx:ipais da sna campanba. Logo na primeiia semana ap6s sua 
posse, S. Ex" disse que inicillria esse programa na cidade satélite 
do l'ar.u!oá. Efetivou-o e já o estendeu para as cidades de Brazlân
dia e Varjão, no Distrito Federal, somando cerca de 3.600familias 
' para um total previsto de 20 mil até o final do ano - participante• 
desse programa. aqui denominado boba-educação. Nas últimas se
manas, temos realizado diversos debates, com a participação in
clusive do Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. A idéia de
senvolve--se agora com extiaordinária velocidade per todo o País. 
A Prefeila Lidioe da Mala, de Salvador, sancionou lei na mesma 
direção. no dia 3 de agosto, e já chegam a de"'nas os Municípios e 
as Assembléias Legislativa$, oomo as de São Panlo e Pernambuco, 
que estão examinando propostas no mesmo sentido. A Seaetária 
de Bem-Eslar Social, Lúcia Vânia, ammcioo sábado, em Campi
nas, que no Otçamento da União do próximo ano está-se prevendo 
a destinação de RS 700 milhões para os Municípios que adolarem 
programas de ganmtia de renda míDima vinculados a oportunida· 
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des de educação. Na Câmaia dos Deputados, está tramitando um 
projeto 'de lei de iniciativa do Deputado Nelson Marchezan que 
~ relação com o propósito e o projeto de V. Ex". bem como o 
pro.JOto de garantia de renda mínima, aprovado pelo Senado em 16 
de dezembro de 1991, já com o parecer favorável do Deputado 
Gezmano Rigotto. Avalio que a iniciativa. de V. Ex• se constitui 
em~ um apoio para o exame por toda a Nação brasileiia dessa 
proposição: · · · - · 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. Senador. 

Complementlpldo, Sr. Presidente, apresentei esse projeto há 
três ano.s atrás. Lamentei que não tivesse ido adiante, e. volto hoje 
.A;~ exatamente porque creio que ele acaba com os intermediá
rios e atinge diretamente o alvo, que é o estudante.. evitando a ev~
são escolar- Enfim. é mn projeto que dignifica o Brasil. dignifica o 
Govemo. . 

Se todos fizéssemos assim, tedamos com certeza. ein ~co 
tempo, a "exradicação do analfabetismo e a freqllência maciça de 
todos os ahmos carent~ às escolas. • 

Claro que há uma grAdação. Estou apresentando à M..;. o 
projeto completo. pedindo que seja aceita sua revitalização neste 
plenário, na certeza de que estou prestando um serviço ao Pais 
com a reapresentação dessa idéia. 

Muito obrigado. . 
O SR. NABOR JÚNIOR - s~ Presidente, peço a palavra, 

comoLider. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Logo em segui

da, Senador Nabor Júnior, concederei a palavra a V. Ex• como 
Líder. 

Sobre a m~ requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
aetário em exetckio, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 1.095, DE 1995 · 

ConsidexaDdo inf=ções pessoais e noticias divulgadas 
pelos jamais Correio Brazitiense, edição de 12 de agosto comn
te, e O Estado de S. Paulo. edição desta dàta (cópia -aiiéxa), sobre 
a apreensão de carga transportada pelo Boeing 727 pertencente à 
empresa TCA-Tropical Airtines. apreensão que se estendeu à 
própria aeronave, fato ocorrido na semana passada, oo Aeroporto 
Intemacional de São Paulo; 

Considerando ser notório que a empresa pertence ao Gover~ 
uador do Estado do Acre, tanto assim que em seu lado dianteiro 
externo está escrito Marmud Camely, nome da principal f1I!Da da 
qual Sua Excelência é ao-proprietário; • · 

Considenmdo a sagruia obrigação de lnu!Spai€ncia e mora
lidade nos fatos relacionados à AdmiDistração Pública e aos seus 
participantes, monnente quando investidos de altos postos exea~ti
vos, como no presente caso; 

Considerando a necessidade urgente de que a sociedade 
brasileiia, particularmente a do Áore, seja devida e integralmente 
esclaiecida. de todos os aspectos que envolvem a nebulosa ocor
Iência, 

Requeremos, nos termos do Regimento Interno do Senado 
Federal. infotmaÇ1ies ao MiDistério da Justiça sobre os motivos da 
apreensão da aeronave e de sua carga pelos ageotes da Policia Fe
deral. bem como as primeiras investigações sobre os ilícitos., even
maJmente cometidos, os resultados jã colhidos pelas mesmas e a 
identificação dos seus respoosáveis. 

· Brasília, 16 de agosto de 1995.- Senador Nabor Júnior-
Senador Flaviano Melo- Senadora Marina: Silva. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N"1.096,DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 50. § 2•. da Constituição Fede
ral. e do art. 216 do Regimento !ntemo do Senado Federal. seja 
encaminhada ao Sr. Ministro dos Tomsportes a seguiot.e solicita
ção de iofQ!IDações' 

· · · L Quais as empresas CODtiatadas para execução dos servi-
ços~de =ação da BR-364- Vilhena!Porto Velho? 

2. Em quals trechos? 
3. Qual o valoc de cada trecho?. 
4. Qu~ as datas p:evistas para encem.mento de cada con

trato? 
~· Quais tiJ»?s de sexviços deverão executar cada uma das 

empresas contratatas? 
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senador José 

Bianc:o. 

(À Mesa para decisãO.) 

·O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - Os requerimentos 
lidos serão despachados à Mesa para decisão. nos termos do art. 
216, III, do Regimento lntemo. 

Concedo a palavta. como "Líder. ao nobre Senador Nabor 
IúDior, do PMDB~ por cinco minutos, paxa uma comunicação ur
gente, de interesse partidário, nos tetmos do art. 14.IL a, do Regi. 
me:nto Intemo. 

O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Como Líder. pa~a 
uma connmicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr-s e 
Sr:'. Senadores. a Bancada do Acre no Senado Federal. pela uoani
!llldade dos seus 1Iês Representantes. apresentou hoje à Casa Re
querimentos de Infomlações. endereçadosy respectivamente, aos 
MiDistérios da JustiÇ& e da Fazenda. no sentido de que sejam inte
gralmente esclarecidos os epis6dios que culminaram com a 
apreensão. no Aeropotto IDtemaciooal de São Paulo, do Boeing 71:1 
pertenoente à TCA- Tropical Airlines. por SUSJlcita de cootrn"'ndo. 

As primeicls infOIIllliÇiies sobre o caso obegar.un ao meu 
conhecimento ainda na semana passado, logo após sua oconência. 
Aguardei. entretanto, maiores detalhes, para não inCOil'er em aço
damento ou acusações Ievià:Das - ptáticas que jamais ÍIZeram parte 
de minha atua.ção como ci~o oo. homem público. 

Já no último sábado. dia 12, o jomal Corn:io Braziliense. 
do Distrito Fedetal, abordou o assunto. E boje. em ampla e funda- ' 
mentada matéria, O EstadQ de S. Paulo informa: ·~ vião retido é 
do Governado< do Acre", acrescentando, logo na sna primeira pá
gina: "O Boeing da Empresa TCA-Tropical Airlines. aproendido 
há mais de uma semai13 pela Receita Federal, é do Govemador do 
Acre, Orleir Cameli (PPR). Procedente de Miami. o avião =rega
va 110 caixas cheias de aparelhos eletrOnicos, pneus e outr.:Js pro-
dutos. sem guias de importação. Uma empresa da fantllia do Qo. 
vemador, a Marnmd Cameli & Cia., é fiadora da TCA no contrato 
de 1-asing''. 

Mais adiante, na pãginaA7, o respeitado Estadão dá novos 
detalhes da irregularidade, inclusive o fomecimento de falso ende
reço pelos tripulantes da aeronave apreendida - mas aceJJJna que o 
p!ÓpriO parta-voz do Govemador. Emilson Péricles Brasil, confes
sou que a mesma pertenoe. de fato, ao gmpo empresarial do Sr. 
Orl~ Cam~li N'"ao poderia negar, aliás, porque está gr.wado, no 
:o.anz do avião. o nome "Marmud Cameli". assinatura que autenti
ca sna propriedade! 

Dois fatos? até este momento, são indiscutíveis: o avilo per
tence à fmna do Sr. Orleir Cameli e foi apreendido em flagi11!1te, 
transportando mnamba de alta sofiSticação. Os outros aspectos. 
meros detalhes, estão envolvidos no verdadeiro jogCH!e-empuna 
criado pelos suspeitos: oç donos dizem que a aeronave estava fre
tada. mas a responsabilidade é repudiada tanto pelos pretensos lo-
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cat.ário& quanto pelos terceiros também arusados de participar da 
nebulosa opetaÇão. . 

O Acre, Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, nãó pode con
tinnar na condição de cliente das piores págiÍlas da imprensa na
cional. sempre envolvido em crimes e ioegularidades. O povo 
acreano, ordeiro e digno, ex:ige um esclarecimento formal, definiti
vo, dessa ocorrência í1SC3l/policial. que envolve o pxóprio Gover
nador dn Estado - o qual, aliás, já foi alvo de provadas demíncias 
de sonegação de impostos nas finnas de que é associado. 

O Sr.Fia'riauo Mdo- Permite-me V. Ex'nm aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR - Com mnito prazer, coneedn o 

aparte a V. Ex•. 
o Sr. Fla'riauo Mdo- Senador Nabor Júnior. v. Ex' traz à 

tnõuna desta Casa um assunto realmente bastante constmngednr 
para todos nós acreanos. priDcipalmente para nós que somos os 
seus Representantes no Senadn Fedeiai. Os jornais nacionais de 
hoje, O Estadão e O Globo, cada nm traz uma versão dada pela 
ímna dn Governador dn Estado, Sr. Orleir Cameli, e seu assessor 
de coiDUIJicação, COJ:!!O' V .. Ex• vem trata:ndo em s.u prollUilcia
meJJlo. Inclusive, já encamillhamos à Mesa dn Senadn um pedido 
de informações sobre isso ao Governo Federal. ao Executivo, ao 
Ministro da Justiça, assinado por V. Ex', por mim e pela Senadora 
Marina Silva. O que mais me chama a atenção é que essa notícia 
da compra de um Boeing 727 cimllou dentro do oosso Estado, e o 
Governador foi à imprensa e confiiiiKlU que havia adquirido um 
avião. No jornal O Globo, entretanto, o seu assessor. gerente de 
sua fuma, diz que a empresa apenas avalizou esse avião; quem 
comprou o avião nele colocou o nome da fuma, Marmud Ca.meli. 
em homenagem ao pai dn Governador do Extado. Isso também 
está !'lblicado na primeira página dn jcxnal O Estado de S. Pau
lo. Preocupa-me esse fato, que deve ser apurado e esclarecido ra
pidamente. O avião é do Governador? E a carga do avião, o cçn
trabando que veio no avião, é do Govemador ou não é? Isso tem 
que ser apurado imediatamente para que as providências cabíveis 
possam ser tomadas. Muito obtigadn. 

O SR.NABORJÚNIOR- Agradeço o aparte de V.Ex'. 
O Sr. Romeu Toma - Senadnr Nabcr Júnior, permite-me 

V.Ex•umaparte? ·' 
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer concede-lhe 

o aparte. Senador Romeu Thma. 
O SR. PRESIDENTE (Jlili6 Campos) - A Mesa adverte 

que o Senador Nabor Júnior tem um :mi:outo para concluir o seu 
pronunciamento. · 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Nabor JÚIÚ.or', serei breve. 
Apenas gostaria de dar conhecimento a V. Ex' de que. ontem, a 
Senadora Marina Silva, muito preocupada: conversando comigo, 
referiu-se ao fato que V. Ex.• acaba. de relatar. Imediatamente pro-
curei autoridades da Polícia Federal que, em princípio, não tinham 
conhecimento do fato. Ao final da tarde, trouxeram ao meu conhe
cimento que o avião fora apreendido; ele deveria pa.tsar na ala in
ternacional, mas foi direto para a.ala nacionaL A Receita recebeu o 
informe, apreeuden o avião e prendeu os pilotos. Haveria 100 pal
Ieis -não seriam 100 paeotes, mas paBets. que são um tipo de em
balagem onde os aviões cairegam a sua mercadoria. para ficarem 
protegidas. Essas me=dorias seriam roupas dos ftmcioDários da 
companhia aérea. Doi• fatos: apreenderam o avião, prenderam os 
pilotos.,. e eles saíram. deixando algum registro; e o boeing seria 
um cargueiro, não seria de utilidade para o Governador, para o 
Governo. Hoje, conversei com a Senadora. Marina Silva e falei 
com a assistência da Receita, que se comprometeu a nos fomecer 
os dados, o mais rápido possível Sei que o requerimento é impor
tante, mas é demo<ada a sua resposta. Esse fato é de importânci;J. 
vhal, 'j)orque atinge o Govemo de um Estado; precisariamos, de 

pronto, de uma resposta. Se Iea1mente o aviao foi apreendido, <Je.. 
veria ter havido, ao menos, um flagrante. Ele deixou de descer na 
ala COirela. para nacionaii= o avião e o desembarque dos pilotos, 
que teriam de passar pela Policia Fedeml. para constar no seu pas
saporte o desemba:rque. Não sei se os pilotos são bmsileiros ou es
trangeiros, o que é mais grave. Portanto, houve falhas, que devem 
ser esclarecidas. E, nesse caso, o processo criminal é patente. Com 
todo o respeito aos Senadores, devemos obter as informações bem 
mais zapidamente do que por meio de resposta ao requerimento. 

O SR. NABOR J(JNIOR- Por essa razão, ilustre Senador 
Romeu Tuma, a Bancada dn Acre no Senadn Federal entendeu por 
bem end<reçar requerimeJJlo de infonnações ao Ministro da Justi
ça -já que foi a Policia Federal que fez a apreensão -e ao Ministro 
da Fazelldil, porque também a Receita Federal deve ler aluado nes
se episódio. 

A imprensa- taJJlo o jómal O Estado de S. Paulo quanto O 
G1oba, o Corrdo Bra2ilieuse do úhimo dia 12 e os jornais dn · 
Acre - está noticiando, com bastaitte detalhes. que esse avião foi 
aJnOlldido e tcmsportava 110 caixas com aparelhos eletroeletrô
nicos, provenientes de Miami. sem as devidas guias de importação 
e as notas fiscais. Inclusive, o próprio "'J''I'SeDlante da fuma de 
Governador admite essa possibilidade~ ou seja, de qu_s a mercadO
ria não era do Governador, mas que existia uma mercadoria que 
em de uma fmna. que fretou o avião. 

Extamos pediudn informações a respeito poxque não qu=
mos cometer nenhuma injlstiça. Pode ficar comprovado que não 
hoove nenhuma participação da fuma Mammd Cameli. que per
tence ao Govemador e que comprou o avião. Em recente entrevis
ta concedida à imprensa do Acre - televisão, Iádios, jomais - S. 
'Ex• confessou que a sua empresa comprou esse avião. 

A Sr' Marina Silva- Permite-me V. Ex' um breve aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR - Se eu puder contar com a con

descendência da Mesa, conced=i um minuto a V. Ex'. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Senador Nabor Jú

nior, somente um .minutO a mais. V. Ex• já ultrapassou em quatro 
minutos o tempo do seu prommciamento como Líder, que deveria 
ser de cinco miimtos,parn_1Ialar~ assuntos partidários. 

A Sr' Marina SOva - Senadnr Nabor JÚJ!Íor, é imporlan!e o 
pronuDCiamento de V. Ex'. até poxque nas explicações dadas pelo 
Governo, por meio de seu representante, há inúmeras cootradiçõ- ' 
es, pelo que está aqui no jomai. E mais ainda: a tripulaçiio deu um 
endereço falso de uma Rua Rio Branco, no Rio de Janeiro, onde, 
depois de investigado, verificou-se não existir fuma nenhuma. Ou 
seja, numa tentativa de sair da situação complicada com a Receita 
Fedeial, deram um endero!ÇO fantasma. Existem mnitos mistérios 
envolvendo essa questão. O único aspecto que eles não oaJharam 
foi terem feito um conliabando com grilfe, colocando o nome da 
empresa no nariz do avião. 

O SR. NABO R JÚNIOR - Continnando. Sr. Presidente: 
Para que tudo se esclareça. como disse no início deste pro

mmciamento, os três Senadores do Acre - Nabor Júnior, Flaviano 
Melo e Marina Silva - esquecerun suas divergências politico-par
tidárias em busca de uma satisfação para a CODBmidade, novamen
te aviliada e exposta a comentários desairosos dos demais brasilei
ros. novamente vítima do desgovemo que tomou conta do Estado 
nas últimas duas administmções. 

E, em Requerimentos de InfOl'lllliÇiles, assinados eonjJnta
mente, solicitar.un ao Executivo, através dos Ministérios da Justiça 
e da F.,nda, todas as infonnações scbre as origens e conseqúên
cias dos fatos que levaram ao aprisionamento da aeronave e ao 
COUÍISCO de sua cazga pela Policia Federal e pela Allãudega de 
Guarulb.os. 
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Mais uma vez. assim. o Acre mostra que nas horas gtaves 
as soas melhores forças se unem. dando o exemplo de como se devem 
colocar os iDteresses coletivos acima das paixões e das ideologias. 

Vamos, agora, aguardar as =POstas dos Mmistérlos da Fa
zenda e da Justiça para que o povo ac:reano receba sua justa e devi
da repar.!Çâo social, mOia! e politica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavm 

ao nobre Senador Roberto Requião. pan1 uma conmnieação ina
diáveL pelo prazo de cinco minutos. de aCOido cem o art.. 14, inci
so vn. do Regimento Intemo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para uma co
municação. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Sn;. 
Senadores, o nosso País oonhece, de há muito, a história das con
tas fantasmas. que existem. principaJmeDte, nas campanhas eleitonis. 

Mas quero trazer ao Senado a noticia de uma poote fantas
ma, que deveria ligar o Btasil à Argentim - o Estado de Missio
nes, no Norte da Argentina, ao Estado do Paraná, atiavés das cida
des de Andrecito. Capanema. 

Quando MiDistro das 'Relações Extoriores, o alUa! Presiden
te Femando Henrique Cardoso confinnou, na companhia do enfio 
Presidente Itamar Fr.mco, junto ao govemo argeDlino., numa visita 
a Buenos Aires, um protocolo ímnado entxe os Estados do Panmá 
e de Missiones, para a construção de uma ponte extremamente ne-
cessária às eronomias argentina e brasileira. 

Do ponto de vista do P~ essa ponte viabilizava o es
coamento pelo porto de Paranagná dos gtios do Estado de Missio
nes • Mais do que isso, viabilizava que os ca.tarinenses e os para
naenses do Sudoeste demandassem a Oeste do Paraná. notadam.en
te a Foz do Iguaçu, sem precisar da abertura da Estrada do Co!ooo. 
A ?JD.te exa tão importante para o Estado do Par.má que est'e assu
miu, com a autorização da Assembléia Legislativa, a sua OODSttUÇão. 

Como Govemador,licitei e construí a ponte e sobre ela edi
fiquei a sede da aduana conjlnla do Brasil e da Argentina, a sede 
do Mimstério da Agrieultma e das Policias Federais dos dois paí
ses. Imaginava que. após ter deixado o Governo, essa ponte esti
vesse aberta há muito tempo, pOis há mais de um aoo e dois meses 
ela foi entregue ao Govemo Federal. · ·- · ·· ---

Participando da comissão congressual do Mercosul, fui 
convidado a ir à Argentina. onde fui hcmenageado pelo govemo. 
Tive a notícia de que essa ponte está há um ano e. dois meses aban
donada pelo Govemo brasileiro, que não fez contato com o gover
no argentino para abri-la à passagem de veículOs e nem sequer a 
ocupou. Não tenho notícias de que ela tenha sido ao menos visita
da pela Receita Federal. 

Em contato com a Receita Federal tirasileira. tive a notícia 
de que eles não haviam ainda ocupado e aberto a p:.mte porque a 
sede da aduana ,era de pequems ptofxn:ções. 

De pequenas propatções era o primeiro projeto de dois anos 
atrás. A Receita manifestou a sua CODtiariedade, apresentw o seu 
projeto e o Governo do Par.má c;onslnliu a aduana ~um tama
nho duas vezes maior que o tamanho recomendado pela Receita 
Federal. 

Uma ponte fantasma é o sinal evidente, a ponta de um ice. 
berg:: o Brasil não tem govemo. Um Govemo que ignora uma pas
sagem internacional por um ano e dois meses não existe. 

Estcu providenciando uma documentação fotográfica e, da 
tribuna do Senado, peço que, com urgéncia, a Receita Federal e o 
Mimstério da Fazenda não apenas tomem oonhecimenio dessa 
passagem abandonada, não inaugurada - que pode ser, amaDhã oo 
depois, oaJ:pada por sem-casas da fronteim -. mas. de uma vez por 
todas, assumam sua condição de Governo e façam dessa pom.e 
uma passagem p~ o MercosuL 

De nada adiantam -reuniões de Presidentes e de parlamenta
res quando um fato concreto como uma passagem entre o Biasi1 e 
a Argentina se encontra abandonado há um ano e dois meses. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Múto bem!) 
A SRA. .JúNIA MARlSE - Sr. Presidente, peço a palavta 

comoLider. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavta 

à nobre Senackxa Júnia Marise, como Lider, por cinco minntos. 
A SRA. .JúNIA MARlSE (PDT-MG. Come L!der, pro

nuncia o seguime diseun;o. Sem revisão da oradota.) - Sr. Presi
dente, SI's Seoadoeas, Srs. Senadores, no uhimo dia 08 de agosto, 
o Presidente da Repúblli:a.-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo soar a cam
painha.) - Vamos intetromper a fala de V. El<' pan1 pronugar o 
El<pediente. 

V. Exanão se tinha inscrito e a Mesa cometeu um lapso ao 
lhe conceder a palavra neste insbnfe. Assim, está pra:rogada por 
cinco minntos a Hora do El<pediente, que será seguida pela Ordem 
do Dia. 

A SRA. JÚNlA MARISE - Retomando. Sr. Presidente, no 
úhimo dia 08 de agosto, o Presidente Femando Henrique Cardoso 
encaminhou a esta Casa uma conespondência dirigida ao Presi
dente José Samey, relatando o encontro can o Senador Ronaldo 
Cunha Lima e se comprometendo a alguns pontos defendidos, nes
ta Casa, por mim e por vhros Senadores com relação à questão da 
quebra do monop6lio da Petrobrás. 

Entte esses pontos~ o Presidente diz o seguinte: 

''Por isso mesmo. quaitdo do encaminhamento do 
projeto de lei para regulamentar o novo dispositivo 
consiliucional. proporei ao Congresso Nacior-.1 que: 

!. a Petrohrásnão seja passível de privatização; 
2. a União não contrate empresas pam a pesquisa 

e lavra •em áreas que tenham prodnçio já estabelecida 
pela Pettobrás.-" 

Pois bem. Sr. Presi®nte. no último item da correspondên
cia do Presidente da RepUblica,. Suá Excelência :ressalta o segu:inte:, 

''Esses pon~s. como disse acima,. já foouil expos- ... 
tos pelo Líder do Govemo na Câmara- Em consideração 
ao Senado, estou pedindo ao Lider Elcio Alvares que 
entregue a V. Exa,esta Carta para que a Casa tome~ dire
tamente. conhecimento do pensamentO do Govemo. 

Eselareço, outrossim. que, havendo f6mmla regi
mental,. parece-me que a lei de regulamentação deva ser 
aprovada em votação qualificada. 

Conlialmente, 
Fernando Henrique Cardoso.'' 

Sr. Presidente. os Líderes do Govemo nesta Casa têm co
nhecimento desse compromisso fmnado pelo Presidente da Repú
blica. O lid'< do Govemo, Senador Elcio Alvares, foi o portador 

-dessa correspondência, encaminhada ao Presidente José Samey. 
Neste m.omeDto, gostaria de solicitar, portanto, aos Líderes 

do Governo e às Lideranças dos Partidos que apóiam o Governo 
do Senhor Femando Henrique Cardoso neste Senado que, em vista 
do ccmpromisso finnado pelo Presidente da República em mlação 
a uma matéria que este Plenário ainda vai decidir, subscrevam esse 
dommento, coofJando na palaVIll de Sna El<celência e oo seu oficio. 

Não vejo por que não fazê-lo. Nós temos aqui uma prática 
regiment.al extremamente sa!ntar. Quando nós, Senadores, encami
nhamos um ~jeto de lei ou uma emenda constituciooal. solicita
mos o apoiamento regimental. Om. um documento da maiOI' im-
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portãnci>, encaminhado pelo Presidente da República, por que Dão 
ser também apoiado pelo Lfder do Governo e pelas Lideranças dos 
Partidos que o apóiam neste Semeio? Wao vejo pot que as Lide
ranças não o fazerem, pois, certamente, esse compromisso deve 
valer como palavra hamada do Presidente da República. 

Por isso~ Sr. Presidente, quero comunicar a este Plenário 
que vou, pessoalmente. pedir aos Uderes dos Partidos que apóiam 
o Governo nesta Casa que subscrevam também esse dorumento 
encaminhado pelo Presidente da República. 

Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada. 

DOCVMENTO A QUE SE REFERE A SR" JÚ
NIAMARISE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Exm0 Senhor 
Senador José Samey 
Presidente do Senado 

Estimado Senadof Samey, 

BI3Silia, 8 de agosto de 1995 

Em recente encontro:que mantive com o Senãdor Ronaldo 
Omha Lima e com o Senador Jader Barbalho, referin-me o ilustre 
relator no Senado da PEC D0 6 suas preocupações- quanto à even
tual privatização da Petrobras, bem como quanto ãs condições fu. 
bi!aS de operações daquela empresa. 

Desejo rea.fumar a V. Ex• o que foi exposto em discuiso na 
Câmara pelo Lfder do Govemo naquela Casa, De!'ltado Luiz Car-
los Santos. · · 

Por isso mesmo, quando do encaminhamento do proje~ de 
lei paza regulamentar o novo dispositivo constitucional. proporei 
ao Congresso Naciooal, que: 
- --- ---1. aP-et."'brásnãosejapassfv.el deprivmzaçiio; 

2. a União ~o contrate empresas para a pesquisa e lavra em 
áreas que tenham produção já estabelecida pela Petrobras. áreas 
essas que pennaner.erão observadas as D.OJID.as- do novo modelo, 
cana citada companhia estatal; 

3. nas licitações para concessão de ·pesquisa e lavra, no caso 
de ignaldade das propostas apresentadas, seja assegurado à Petro
bras direilo de preferencia nas contiatações. 

Esses pontos, como disse acima, jã foram expostos pelo Lí
der do Governo _na eâp>ara. Em consideração ao Senado, estoo !"" 
dindo ao Ii der Elcio Alvares que entregue a V. Ex·~ esta carta para 
que a Casa tome diretamente conhecimento do pimsamenro do go
verno. Esclareço outrossim. que havendo fómmla regimental pare
ce--me que a lei de regulamentação deva ser-aprovada em votação 
qualificada. 

Cordia.lm.e~ com mn abraço.- Fe-do Henrique Car
doso. 

O SR. EDUARDO SUPIJCY- Sr. Presidente. peço a pa
lavra oomo Lider. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Senador Eduardo 
Suplicy,!amentavelmente, Dão P?'SO pronogar o tempo destinado 
ao Expediente. Logo em seguida à Oxdem do Dia, conoederei a pa
lavma V~Ex• 

Sobre a mesa. projeto que seiá lido pelo Sr. I • Secretário 
em exen:ício, Senador Levy Dias. 

É lido o segninte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 236, DE 1995 

Cria a renda mínima oa educação e dá outras 
providêuclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Crianças e adolescentes entre 7 (sete) e 17 (dezesse

te) an'lis, ma1riculados em escolas f.'lblicas de primeiro e segurido 

graus, proveniemes de lares cuja renda familiar seja inferior a 3 
(três) salários mínim.o_s farão jus a um salário mínimo escolar equi
valente a trinta por cento do salário mínimo vigente no País. 

Parágrafo único. Os cheques de pagamento do salãrio míni
mo serão individuais e os pais ou responsáveis, com mais de uma 
criança matriallada, na faixa etária estebelecida no capnt deste ar
tigo recebetão um d:J.eque relativo a cada Hlho até o máximo ele" 4 
(quatro), e deles daião recibo à escola pata controle do programa. 

Art. 2' Para efeilo dos benefícios desta Lei, as familias de
verão se registrar? a qualquer tempo. nas escolas onde têm seus fi
lhos malriculados, modiante a apresentação da carteiia de trabalho. 

§.1' Para o recebimento do cheque bastarã a apresentação 
da carteil'll de tiabalho dos pais ou responsáveiSy que teci. valor le
gal para comprovação da renda familiar. 

§ 2' As escolas f.'lblicas fariio a entrega dos cheques ap6s 
exames da folhas de freqüência que comprovam a assiduidade e 
dos boletins de rendhnenlo escolar. , 

Art. 3° Os pagamentos do salário míDimo escolar sedo fei
tos pela piÓprlaescola até o lO"(décimo) dia do mês subseqüente. 

Art. 4' O Progcuna de Salário Mlnimo Escolar seiá custea
dO mediante dotaçiio cxçamentária espeáfica. a,... consignada no Or
çamento Getal da União a partir do exen:lcio finanreiro de 1996. 

Panigrafo único. A partir de 1995, os Projetos de Lei relati
vos a planos plurianuais e a diretrizes orçamentárias deverão espe
cificar os cancelamentos e as t:ransfetências de despesas. assim 
como as demais medidas necessátias à execução do programa. 

Art. 5~ Os :recursos paxa o atsteio do programa advirão de 
dotações orçamentárias, de conln'buições espontâneas de Organi
~ Não-Governamelllais de pessoas físicas e jwidicas. 

_ · Art. 6° As pessoas :tisicas e jwfdicas que contribJírem fi
nanceiramente para este progl2llla podemo deduzir illtegtalmente 
suas con1ril:Wções do Imposto de Renda. 

Parágrafo único. No caso de pessoa f'JSica, a dedução se fará 
na renda bruta, no caso de pessoa jurldica, a dedução será feita 
para fins de cálculo do lucro real. 

Art. 7" A implantação do Progtama de Salário Mínimo Es
colar obedececl. o seguinte:'CroDO~ 

I- em 1996, atendimento às crianças matriculadas nas capi
Ws dos estados e teJritórios; · 

n-em 1997, atendimento ãs crianças matriculades nas ca· -
pilais e nas cidades de porte médio, na f= conoeitual estabele
cida pelo Instiluto Brasileiro de Geografia e Estatlstica; 

m- em 1988, o atendimento devotá cobrir todos os mnni
cípios brasileiros. 

Art. 8" O Poder Executivo procederá a regulamentação des
ta Lei em 120 (cento evinte)dias. 

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
• Art. 10 Revogam-se as disposições em caniJ:ário. 

Jnsiificação 

A última pesquisa de indicadores sociais divulgada pela 
FIBGE revela que, em 1988, oerca de 30% das crianças de família 
com renda familiar per <apita de até 1/4 de salário mínimo por 
~ com idade entre 10 e 14 ano~ traba1havam. para as famílias 
com renda familiar per caplta compreendida entre 1/4 e meio sa
lárlo minimo, esta percentagem era de 20%, sendo que no caso 
dos adolescentes entre IS e 17 anos, o peroentual sobe para mais 
de 50% e a catga hOiária snperava 40 ha<as semanas. 

Dessas crianças. 70% a.halhavam sem carteira assinada e per
oebem ~iguais oo inferiores a nmsalário mínimo (81 %). 

Das crianças de 10 a 14anos, provenientes de familias cuja 
renda familiar se situa num patamar de até 1/3 do salário mínimo, 
15% contn'buíam com mais de 30% da renda familiar. No caso dos 
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adolescentes, a participação do salário do menor em patamares su
periores a 30% da renda familiar chega a 30% para esle grupo de 
famílias. 

Ou seja, as crianças e adolescenles de famílias pobres balsi· 
!eiras ( 40% da população. ou 50 milhões de pessoas) ganham pou· 
co, são exploradas economicamente e, oo entanto, esse ganho 6 
fundamental para a manutenção da familia. 

o resultado desse quadro desumano se liaduz nas poucas 
horas &stinadas à escola, nas elevadas taxas de xepetência e na 
evasão escolar. 

Segundo excelente estudo do Dr. José Mán:io Camargo, pu· 
blicado na Folha de S. Paulo sob o título "Os Miseráveis", cuja 
idéia subscrevo sob foaoa desta Projeto de Lei, a criação de renda 
minima na educação apresenta vantagens que por si só justificam 
amplameill.e a sua relação rustolbenefl.Cio; quais sejam: 

1 ") permite a extinção dos progmmas no estilo clien~ 
hoje existente e rujo ônus tem sido desastroso para o País e ~ efi
cácia pr.Wcamente nula .(LBA. cesta básicas, tickets do leite etc.); . 

· 2") pemlite minoiar o problema da pomza nO preseille. ao 
mesmo tempo em que inve"ste no futuro, atiavés do engajamento 
real das crianças e adolescenles no processo edocaciODa!, de modo 
a ena.dicar o analfabetismo e capacitar mãCHie-obra futma; 

3") atinge diretamente o púbJiro.alvo, elimiDando a illter· 
mediação dos não pobres; 

· 4") retira as crianças do mercado de tmbalho e das ruas, ,. 
duzindo a violência e criando condições propicias ãs pressões para 
a elevação do salário real da mão-de-obxa adulta. 

Projeto de Lei da Câmai3. n° 72, de 1993, com o Projeto 
de Lei do Senado n• 20, de 1995, per tmtarem de maté
rias que VeiSaiil o mesm.q assunto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queD:am permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1993, e o Projeto de 

Lei do Senado n• 20, de 1995, passariio a tramitar em conjmlo. 

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Item3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
1.051, de 1995, da Senadora Marina Silv•, solicitando, 
nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a lmmÍta· 
ção conjmta do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 
1995, com o Projeto de Lei da CSmara n• 20, de 1993, 
por tratarem. de matérias 'llle versam o mesmo assunto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (!'ansa.} . 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1995, e o Projeto de 

Lei da Câmara n• 20, de 1993, passariio a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· lkm 4: 

No que tange aos custos de illtplementação e ãs fanles de fi. 
nanciamento, o professor José Má.Icio Camargo estima que a co- ... 
bertum total representaria gastos num montante de 5% do PIB, 
praticamente o mesmo que o Governo dispende hoje com prog:m.
mas de compensação da pobreza, de natureza duvidosa e eficácia 
questionável. 

REQUERIMENTO N" 1.084, DE 1995 
(Inclui do em Oidem do Dia nos teiiilOS 
do an. 340, m. do Regimento Intemo) 

Votação, em tomo úniro, do Requerimento n• 
1.084, de 1995, do Senador Jader Barbalho, solicitando, 
nos temJ.os do art. 336, 11c", do Regjmento 1ntemo, ur
gência para o Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995 
(n• 4.235193, na Casa de origem). de iniciativa do Tribo· 
na! Superior do TI3balho, que altera a Lei n• 8.432, de 
11 de junho de, !992. para redefinir as jurisdições das 
Juntas de Conciliação e Jnlgamento nas Regiões da Ins
tiça do TI3balho e dá outms providências. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senador Ney 
Suassuna. 

. (Às Comissões de Educaçãc e de Assuntos Eco
nômicos, ambas em caráter ~rminativo, sendo que a úl
tima tk maior pertinência.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O projeto de lei 
que acaba de ser lido será encamiDbádo ãs CODlÍllliiles competentes. 

Passa-se à · 
ORDEM DO DIA 

lkml: 

Votação, em tumo lÍlliCO, do Requerimento D.0 

1.038, de 1995, tio Senador AntoJtio Carlos Va!adares, 
solicitando. nos texmos regimentais, seja cOnVocado o 
Senhor Minislro de &tado da Fazenda, a fttn de prestar, 
pei3n1e o Plenário desta Casa, depoimento sobre as <femis. 
sões de servidores arnméiadas pelo Banco do Btasil S/ A. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
A Presidência tomará as providências necessárias à ccnve>

cação do Sr. Ministro da Fazends. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· lkmZ: 

Votação, em tumo únioo, do Requerimento n° 
1.040, de 1995, do Senador Wa!deck Omelas, solicitan

"" do, nos termos regimentais. a tramitação coo,;mta do 

Em votação o requerimento, em tmno único. 
Os S:rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (!'ansa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lein°93,de 1995, de Câmala,COD.StamdaOr· 

dem do Dia da sessão ordinária do quarto dia útil subseqdente, nos 
teimos do disposto do an. 34S, inciso m, do Regilltento Intemo, 
combinado com o art. 4" da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Ikm 5: 

Discussão, em tomo único. do Projeto de Lei da 
Câmara :rf' 11, de 1993 (n• 3.053184, na Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre a publicação de IIOJXIOS e foto
gmfias <l'l vitimas de crimes contm os costumes, tendo 

p....,.... sob n"s 95 e 4õl, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçio, Justiça e C1dadaoia: "1° pro

nUDciameuto: favmável ao Projeto; ~ prooundam.eu.· 
to:..favorável à emenda apresentada em Plenário. 

Em discussão o projeto e as emendas~ em tomo único. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA • Sr. Presidente, peço a 

palavm pela Oidem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 

a V. Ex'. 
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) - Estou encamjnbando à Mesa requeri~ 
memo de adiamento da discussão do projeto. 

A razão é que o§ 2°. do art.3°.xefere-seà multa em termos 
de 100 valores de referência. Essa expressão não existe mais na 
temJino!ogia de hoje. Conseqüentememe, a única solução 6 pedir o 
adiamento para que o assunto volte à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania pa.m. o ajustamento devido. Isso não é possível 
fazer aDÍvel de rcdação.já que altera o mérito. 

O requerimento está sendo encamiDhado à Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (Jil!io Campos)- A Mesa aguanla o 

requerimentO apresentado per V. Ex". 
Som a mesa, requerimento que setá lido pelo Sr. 1• Secre

tário em exm:icio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.0!17, DE 1995 

S<Dhor Presidente, 
· Nos termos do ·art. 219, aJ!nea b, do RegimentO Intemo, re

queiro arfiammto da discussão do Projeto de Lei da Câmam n° 11/93 
pom reexame da C'anissão de C<XJstil!lição. Justiça e CidadaDia. 

Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995.- Franc<lillo 
P.,-eira. 

O SR..PRESIDENTE (Jillio Campos)- Já teodo o autor 
justificado o requerimento. passa-se à votação. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria retomará à Comissão 

de C<Xlstil!lição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item6: 

Discbssão, em tumo ÚDÍco, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 42, de 1993 (n• 6.221/85, na Casa de ori
gem), que estabelece medidas preventivas de JXOieção 
ao trabalho dos tripulmt.es de aeronaves de serviços 
agrícolas, tendo 

Parecer favorável, sobn° 445. de 1995. da Q:mjss§o 
- de Assuntos Sodsls.. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 
art. 235, n, d, do Regimento Interno. 

Discussão do projeto, em tomo único. (i'auSIL) 
Som a mesa, requerimento que será.lido pelo Sr. 1• Secre

tário, SenadOr Levy Dias. 

É lido q seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.1198, DE 1995 

S<Dhor Presidente, . 
Nos tennos do art. 279, alinea b, do Regimemo lntemo, re

queiro amamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 
42193 para exsme da Comissão de Assuntos Sociais. 

Sala das Omissões, 16 de ap;to de 1995.- Jonas PIDhàro. 

O SR. JONAS PINHEIRO • Sr. Presidente, peço a palavra 
para }lstificar. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos)- Concedo a palavra 
ao autor do requerimento, Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Para }lstificar. Sem 
revisão do 001dor.) - Sr. Presidente, Sn Senadotas e Sn;. Senado
res, relatei este projeto na Ccmissãn de Assuntos Sociais e ele está 
pronto para ser votado. Entretanto, aten.dendo a uma solicitação do 

Poder Executivo, especificamente do MiDistério do Trabalho, que 
vê a posstbilidade _de mefuorar o projeto, atendendo não só os 
aviadores. os pilotos de aviação agrícola. mas também seus cola
boradores, como os que puxam a bandeira e fazem a sinalização, 
COIJ.Siderei importimte este contato com o Ministério do Txaba1ho. 

Por isso, estamos pedindo o adiamento da votação desse 
projeto pua melli.or entendimento com o Ministério do Traballi.o. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs.' Senadores que o aprovam queizam pelli13Il.eCer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria retomará à Comissão 

de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 7: 

Discussão, em tumo·únk:o, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 30, de 1995 (n° 281/93, na Câmara dos 
Ilepltados), que aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Ju
-rídicas no Direito Intemacional Prlva.cto. concluída em· 
La Paz, em 24 de maio de 1984, tendo 

Parecer favocivel sob n• 483, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceiiO a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comiss1io Direton para a Redação FmaL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 8: 

Disalssão.. em turno Wúco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n•40, de 1995 (n°31/95, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordo sobre Com6rcio 
e Coopetação Econ9mica, celebrado entre o Govemo da 
República Federativa do Brasil e o Govemo da Repúbli
ca TCheca, em Brasilia, em 25 de abril de 1994, tendo 

Parecer favocivel sob n• 480, de 1995, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra., encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comiss1io Direton para a Redação FmaL 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos)- Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativon°49, de 1995 (n°64/95,na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Protocolo Adicional ao 
Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 
Men:osul - Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro 
Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994, tendo 

Parecer favocivel sob n• 481, de 1995, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em disalssão. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa· 

lavra para discutir. 

.~. ' 
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O SR. PRESIDENTE (Júli~ Campos). Concodo a palavra O art. 28 do Protocolo, que II1Ita do Foro Consultivo Eoon6-
ao oobre Senador Eduanlo Suplicy, para discutir a mal6ria. mico, diz apenas que o órgão ~ de repi<Sentação dos setores eco-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para <!íscutir. Sem nômicos e sociais e será integmdo por igual m!mero de repre-
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, sn e Sn. ScnadMes, o Proje.- sentantes de cada Estado-Parte. Em nmitos casos, em confo:anida-
to de Decreto Legislativo em exame tem por objetivo ratiflCU o de com as fontes jnidicas da União Europ6ia. a consulta ao Comi
texto do Protocolo Adicional ao Tmtado de Assunçio sobre a es- tê Econômico e Social é obrigatória. no que o texto do Protocolo 
trutm:a instiblcional do Mercosul • Protocolo de Ouro Prelo -, assi- de Ouro Prelo ~ omisso, dispondo apenas sobre a atribuiçllo elo 
nado em Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994. Foro Consultivo de manifestar-se mediante ~ ao 

Trata-se, evidentemente, de documento fundameor:al para a Grupo do Mercado Comum. Apenas para exemplificar, a adoçio 
implementaçllo da Uniio Aduaneira elo Meroosul. Além disso, ,_ da Carta Social da Connmidade Europ!ia decoriou do acolbimenlo 
coohece expressamente a personalidade juddica de dirailo intcma- de pmecer decisivo do Comilo! sobre a Carta Social da Comunida
cional do Mercosul, a par de prorrogar o sistema de soluçio de de Eu~ia. O próprio Relator da matáia na Câmara dos Deputa
controvérsias de natureza arbitral. estabelecido pelo Prctocolo de dos constatou que, "a~ o momento, o setor privado e os trabalha
Brasilia - aprovado no Brasil pelo Dc=to Legislativo n• 88, de dores têm participado marginalmente da discusslo e da definição 
1"/12/92, e promulgado pelo Decreto n• 922, de 1Q/9/93, ~que das questões institucionais e dos rumos elo Meroosul." Lamenta
seja elaborado o sistema pennanente a que se refere o Anexo m velmente o Protocolo de Ouro Preto nio inova nesse aspecto. Por 
do Tratado de Assunção. estes motivos, e pelo fato de ainda pevalecer uma profunda assi-

Analisando-se o texto em apreço, verifica-se, conbJdo, que metria entre as iuiciativas de integraçio ecoi(Imica e a questio so
a estrutnra aprovada ~ centralizadom e imune à ação fiJCO!izat6ria cial no mercado integrado, nio podemos recomendar a aprovação 
dos Parlamentos dos países que integram o MereosuL Do acordo do parecer da Crmissilo de Relações Exleriores e Defesa Nacio
com o que consta no art. 26 do Protocolo de Ouro Prelo, a Comis- na!, que adv0ga a aprovação da peoposiçllo. . 
são Parlamentar Conjlnt.a do Mercosul apenas pode fazer reco- PortanlO? Sr. Presidente, recomendamos a rejeição, com o 
mendações ao Cooselbo do Mercado Comnm, que ~ o 6rpo poH· sentido de alertar .:S autoridades para a necessidado de se demo
tico máximo do Mettosul, composto pelos Ministro< da Euonomia cxatizar a pi6pria founaçllo do MeiCOSUI e a inserção do BillSil e 
(ou equivalente) e Relações Exteriores dos Estados Membros. E o das demais nações ne,.. institniçllo. 
que é pioc consoante o disposto no mesmo art. 26, • Comissio O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, peço a pa-
Parlamentar Conjlnta somente poderá dirigir-se 1.0 Conselbo elo lavra para discutir. 
MOICOsul atrnv& elo Grupo Mercaclo Comum, que~ o 6rgio exe- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a palavra o 
cntivo elo Mercosul (art. 10). Senador Roberto Requillo, pam discutir. 

Á guisa de comparação com a Uniio ~ia. registra-se O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para discutir. 
que o Parlamento Europeu, aUto de ser organismo institucional Sem revisão do OD.dor.)- Sr. Presidente, S:n e S:rs. Senadores, o 
composto por representaotes eleitos por sufrágio popular, exerce Protocolo de Ouro Preto, complementar, DO seu art. 26 subordina 
controle rigoroso sobre a "Comissão Europ6ia" (órBJo executivo o Congresso Nacional a uma comissão de func:iooários dos Minis
da Uniio), competindo-lhe: a) destituir os membros da Comissio, 16rios de Relações Exteriores~ 
atmvM de ''moçio de censura''; b) aprovar o orçamento da Uniio Nio bastasse o acordo secreto entre o Ministério das Rela-
Europ!la, podendo alterá-lo, coofonne lbe aprouver. ções Exteriores e os Estados Ucidos para impor diraçllo à Lei de 

No caso do Mercosul, as recomendações da Comissão Par- Patentes., o art. 26 passa por cima da autonomia do CoDgresso Na-
lamentar Conjlnta podem ou nlo ser acatadas pelo CooseDlo do cional e nos subordina ao Grupo do Mercado CoDDlm. composto 
Mereado Comum, havendo, assim, um claro desequillbrio entre os por funcionários. . 
Poderes Executivo e Legislativo na estnrtnra e COD<ilção da oomn- Estou encaminbanclo A Mesa Estoo encaminhando A Mesa 
cidade crisda pelo Tratado de Assunção. um pedido de votaçllo em sepamdo, de destaque e de supressi9 

Ademais, a redação dada ao art. 25 do Pra.ocolo ~. a nosso desse artigo que dcsqualiftea e humilha o Senado Federal e o Coo-
ver, inconstitucional, à luz dos princípios constitucionais de sobe- gresso Nacional 
rania (art. 1°, L CF) e de independ8ncia dos Poderes. Rem o dis- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conlinna "'!1 ilis
positivo citado que ''a Comissão Parlamentar Conjlnta procnrará cussllo o Projeto de Dc=to Legislativo n° 49, de 1995, sobre o 
acelerar os peocedimentos internos c:omospo!Kientes nos Estados- Acado elo Meroosullinn:!do <mOuro Preto, Minas Gerais. (Pausa.) 
Partes P""' a pro!lla entrnda em vigor das nOIIDAS emanadas pelos O SR. CASll.DO MALDANER - Sr. Presidente, peço a 
órgãos do MercosuL previstos no art. ZO deste Protocolo. Da mes- palavra para discutir a matéria. 
ma forma, coadjlvará na hannoniZllçilO de legislações. tal cano O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Concedo a pala-
requerido pelo avanço do prooesso de integraçio. Quando neces- vra, para discutir, ao nobre Senador Casildo Maldaner. 
sãrio, o Conselho do Mercado Comum solicitaxt 1 Comissão Par- O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para discu-
Iameotar Conjmta o exame de temas prioritários." tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sn eSrs. Sena.d«es, 

Verifica-se, portanto, que prevalece a i~ia de subcm:linação o Senador Roberto Requião tocou wm ponto que, na verdade, diz 
dos Parlamentos aos ditames do Cooselbo elo Mercado Comum, muito de perto a nós Congressistas. O Protocolo de Ouro Prelo, no 
situação que se agrava pela inexistencia de uma CAmara. Parlamen- art. 26, na verdade deixa o Congresso Nacional, como so diz, à 
tar Conj.mta, nos moldes' do Parl.amento Europeu. m.argem. deixa o Coogresso Nacional cm segundo plano.lnchlsi-

0 mesmo paralelismo pode ser feito entre o Foro Consul- ve, Sr. Presidente, nobres Srs. Senadces. oa última :reuniio qua-
tivo Econômico e Sociar do Mercosul e o Comitj Económico e dripartile que houve em Assunçlo. os tep-esentantes do Uruguai. 
Social da Uniio Européia. Mais uma vez. a com.paraçio nos da Argentina. do Paraguai e do Brasil que 16. estivemos recanen-
desfavorece. Na Comunidade Europ6ia., o Comit8 6 composto damos- e houve uma decisio -,na Carta de Assunçio, que o dis-
por representantes dos empregadores, dos sindicatos, de entida- posto no art. 26 do Protocolo de OUro Preto tivesse suprimida 
des de ação ambienta.l, de orpnizações de defesa dos direitos dos principa:lmente a expressão ''de que seria JXli' inteimédio do Grupo 
con.•;nmi<Jores. do Mercado Conmm". 
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A proposta do Senador Roberto Roqu.iAo tem sentido, pro
cura fazer com que este Congresso Nacional seja colocado no nf
vel do& demais congressos nacionais. 

Gostaria de endossar a proposta do Senador Requilo, que 
pmeDde a supressão do art. 26 do Protocolo de Ouro !'mo. 

O SR. RAMEZ TEBET • Sr. PresideD!e, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (JGlio Campos)· Concedo a pal&vn 
aV.Ex•. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB·Mr. Pua discutir. Sem 
revi.sio do orador.) • Sr. P=idente, SI"s e Sa. Senadores, a mat6-
ria que está sob exame do Seuado Fodenl dispõe sobte um tratado 
intcmacion&l fu:mado entro o Brasil e oo poise& irmloo da Argaiti
na, do Paraguai e do Uruguai, 6 dOQimo!lto que trata do Mm-coou~ 
do abertura do men:ado lalino-americaoo. 

A proposta do Senado< Eduardo Suplicy, de rejoiçlo por m· 
coostitucionalidade, me faz ousar sugerir a eata Cua que, ames da 
votaçio, faça com que esse dec!olo legis!Jtivo seja enviado l Co
mi.sllio de CoDIIiluiçio, Justiça e Cidad&ni&. Ele pulOU pelo crivo 
de Um& comissio impo<tame e que, IJ8lllJ:II1monl 6 & comi&llio OOID· 

petento paa analisá-lo, que 6. Comisllio de Ro1oçã>a Extcri<ns. 
Todavia, 6 uma mat&ia que envolvo queJtlo ccmtitucicoal.. 

segundo a Liderança do PT, liataodo-ao, portanlo, de uma mal6ria 
COI!Stilucional. Eutendo que o mais reoomondivel para o Senado 
da República. que atua como Casa Revisora, uma das suas princi
pais fmalidec:Jes, seria que a Mesa, avocando isso nos t.eimos ~gi
meDtais, submetesse a Plenário a minha sugestio. 

Se a Mesa Dio tiver compe~ncia pua faz!-lo sozinha -
acredito que tem -, que submeta ao Plenirio o requerimento que 
faço paa que seja oovid& a Comi.sllio de Constimiçio, Justiça e 
Cidadania, que deve analisar prelimilwmeme, no meu entonder, 
lodos os prooessos da import1ncia deste aqui. 

Este 6 um acordo intemacloual rmnado pelo Pafs. A sua re
jeiçio, a rejeiçio de nm de ...,. artigos pode ter implicações mnito 
sérias no relacionamento entre os países. D.ú porque ouso fazer 
esta sugestio i Mesa da Casa. 

O Sr.Eplt6cio Cafeteira. Pennilo-mo V. Es'umaportc? 
O SR. RAMEZ TEBET • Coocodo o aporte ao Senador 

Epitácio Cafeteira. 
O Sr. Epitádo Car.teira • Nobre Senado< Ramez Tebe~ 

V. Es' tem todo razio na sugeslio que faz. O Projelo de Doemo 
Legislativo n' 49 6 oriundo da Clmam doo Deputados. E, na reali
dade, aqui está a legislaçio citado, a Coustiluiçio, que dispõe no 
seu art. 49, de fon:na clara: 

Art. 49. É do compet&tcia exclusiva do Congres
so Nacional; 

I - :resolver deímitivamentc -Sobre tratados. acor
dos ou alO$ intcmacionais que acam:tcm encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

Enlio, não há pcx que ser examinada a sua c:oostituci.onali
dade apenas na Casa de origem. Todos os projetoo oriundos doCA
maa passam pela nossa Comi.sllio de Coostiluiçio, Justiça e Cida
dania. Nio entendo, Sr. Preoidente, neste &porte que faço ao nobre 
Senado< Ramez Tebet, como esse projelo pulOU dimamcnte i 
Comissão de Relações Exterioles e Defesa Nacional sem, antes, 
passar pela Comissio de Coostituiçio. Justiça do Senado. Por este 
motivo, apóio lotalm<:nte a sugostio do nob<e Senado< Ramoz To
bel, no sentido de se enviar o pojeto i Comissio de Constituiçio, 
Justiça e Cida.dan.i.a do Senado, que da:d sua palavra sobre a CCXll· 

timcionalidade e juridicidade do tratado ora em questio. 
O SR. RAMEZ TEBET • Recolho o aparte do Senado< 

Epitacio Cafeteira, não como parte integrante mas essencial dp 

meu pronunciamento, e--invoco ainda o inciso I do arL 101 do Re
gimento Jntcrno, que dispõe o seguinte: 

Art. 101. À Comi.ssio de Constituição, Justiça e 
Cidadania compete: 

I · opinar sobte • coostilucionalidade, jurisdicida
de e regimen"ljdede das malérias que lhe forem subme
tidos po< delibençJo do Plenmo, por despacho da Presi
d&lcia. por consulta de qualquer comisllio, oo quando 
em virtude desses aspeciOs houver IeCUIW de decisão 
le!min&tiva de comissio para o PlenArio; 

Pattanto, acredito que a Mesa pode fazer i.slo de modo pró
prio ou pode submotcrtamb&n i decisio do PletW:io. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Sobre a mesa, ,.. 
querimento que se.tt lido pelo Sr. 1° Scctetúio em exerclcio, Sena
do< Levy Dias. 

É lido e apovado o seguinte; 

REQUERIMENTO N" 1.1199, DE 19!15 

Senhor Preoiden,.,, 
Nos teimes do 111.. 279, alínea a, do Regimento Interno, re

queiro &diamenlo do discusllio do Projeto de Docrelo Legislstivo 
n• 49, de 1995, a fim de que sobre ele seja oovida a Comi.ssio de 
Constimiçio, Justiça e Cidad&ni&. 

Salad&sComi.s"'!os.l6deagostode 1995.-RamezTebet. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Aprovado o reque
rimenlo. a matéria sed r:nepminhada .i Comissão de Constibliçic, 
Justiça e Cidadania. · 

O SR. ~ENTE (Júlio Campos) -Item 10: 

Mensagem n• 223, de 1995 (n' 662/95, na ori
gem), do Senhor Presidetlle do República, solicitando a 
retirado do Projelo de Lei do Clmam n' 73, de 1993 (n' 
4393189, na Casa de origem), de inicistiva do Poder 
Executivo. que altera o artigo 180 do Código Peoal 
(Tramitando em con}lnlo com o Projelo de Lei do Câ
maa n' 98, de 1993). 

Emvotaçio. 
O SR. HUMBERTO LUCENA • Sr. Prosidente, peço a 

pal&va para encaminhar a votaçio. · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Concedo a palavra 

ao nobee Senado< Humberto Lucena paa encaminhar votação. · 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para enCami

nhar votaçio. Sem revi.sio do oado<.) • Sr. Presidenle, Sr' e Srs. 
Scnadams. este Projeto de Lei que o Senhor Presidente da Repú
blica prctcDde retirar foi enc=amjnbado ao Congresso Nacional pela 
Mensagem D0 891. de 1989, com exposiçlo de motivos assinada 
pelo entio Ministro do Justiça Saulo RIIDIOS, ainda ao tempo do 
Governo Jos6 Samey. 

Na Esposiçio de Motivos diz o Sr. Ministro da Justiça: 

Tenho a honra de submeter il consideaçilo de V. 
Ex• o anexo a antepojcto de lei que altera o art. 180 do __ 
C6digo P~ o Deaeto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940. 

O referido art. 180 dispõe sobte o crime de recep
tação em suas formas ociosa. dolosa e culposa. A altera
ção coosiste ns exaceri>açio do pena cominsd& al6 o tri
plo se a coisa recebida. adquirida ou ocultada for arma 
de fogo oo n:mniçio, bem de valor hi.st.6rico, arqueológi
co oo artístico, jóia, velcnlo motorizado ou qualquer dos 
seus compooentea. 
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Trata-se de proposição do Conselho NacioDJll O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o re-
de Política Criminal e Penitenciária, baseada nas se- querimento, fica adiada a votação da matéria. 
guintes razões: Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

- justifica-se a medida, considerando-se que a re- Sobre a mesa, mdações finais que, nos termos do art. 320 
ceptação é a matriz; estimuladora da prática de delitos do Regimento Interno, se não houver objeçio do Plenário, serão li-
contra o patrim.ôoio como o furto, o roubo e a aprop:ia- das peloSr.l0 SeciCtárioemex.excício, Senador Levy Diwl:. 
çio illdéb;ta e os delitos coillra a adminimaçllo póblica 
como o contrabando ou deraminho, sendo o elenco de Sio lidas as seguintes: 
coilu cuja reoeptaç1o emeja o aumento .ui o triplo alvo PARECER N' 497, DE 1995 
da criminalidade cqanizlda e motivadon. de regalro de (Da O:missio Diretool) 
OOO!:I&lcias policiais em DÓII!Oll> superlativo, tendo rece
bido a16 agom, inexplica.velmeat&, um tratamenf.o extre
mamente bmdo. 

Ganha corpo na população a idéia de que o rea:p
tad<r 6 o eiiip1'0ário do crime e o ladrilo, sua mlo-de
obta desqualificada. 

A proposla 6 mna TOSpoSia 1106 anseios do povo b 
medidas mais acemuadaa de prevençio g..-.1. 

Ttata-se. como se vê, Sr. Presidente, de um agravamenw de 
pena para os crimes organizados que tanto têm intranqüilizado as 
pop11ações sobretudo dos gta.lldcs centros urbanos como o Rio de 
Janeiro, per exemplo, inclusive levando o Govem.o Federal a colo
caras Forças Am1adas nas mas para preveni-los e com.bat6-los. 

A Câmaia dos Depulados lqro'<OU esse Projeto por unani
midade, e agora o Senhor Presidente da Repóblica, atrav~ da 
Mensagem n° 233, diz o seguinte: 

SIS. Membros do Ca:lg!esso Nacional. solicito a V. Ex'Ú mi
rada do Projeto deLcin'73193, quealtcraoart. n'180 do Código !'o
na!. enviado àCâmamdoo Depuladoscoma Mcnsagemn'19l/89. 

O que desejo. Sr. Ptuiden!e, é solicitar o acfil"lY"'"fo da. votação 
dosla Mensagem I""" que o Senao:kr Elcio Alv.,.., Ud..- do Govcmo 
no Senado, na; traga a jJstifu:ativa dessa rdirada, porque o Senhor 
Presidente da Repóblica, Dilo adoz llCIIbuma C(Jilsideração que !"""" 
motivara todos nós 110 semido de <XliiCadar <Xllll a t<lilada da matéria. 

Portanto. estoo: mcgminhwJo à Mesa um requerimento pelo 
•diamento da votação por 30 dias, a fim de que o Sr. Ud..- do Gover
no!"""" nos tra= a necessáriajustifJCalivada tolimdadesse projeto. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presideme peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com a palavn o 

Lfder do Govemo, Senado< Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como llder. Sem re

visão do orador) - Sr. Presidenle, Sr's e SIS. Scmado!os. queremos 
agradecer a oportuna intcrveoção do Senador Humberto Lua:oa, par
que neste momento estava e-nçamfubondo um pedido à Mesa para o 
Adiamento da vctação da maréria. porque, na verdade. e;xamjnatlK'Il'ii a 
Ordem do Dia e verificamos que não tem a justificativa. 

Entio se o SODJldo< Humberto Lucena já encaminhou o pe
dido de adiamento à Mesa .o6s o subscrevemos, caso contrário 
passo a assiná-lo a pattirdestc inslaD!e, pedindo à Mesa que faça o 
adiamenlo da votação da matáiL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobta a mesa, re
querimento que será. lido pelo Sr. 1 • Secretário em exercício. Sena
dor Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.100 , DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos lemlos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 

279 do Regimento lntcmo, requeiro adiamemo da volação da 
Mensagem n" 223, de 1995, a fm de ser feita na seasiode 28-9-95. 

Sala daa Sessões, 16 de agosto de 1995.- Humberto Lua:ua. 

'. 

Redaçlio llnal do Projeto de Decreto Legr;!ati
TO ~ 30, de 1995 (o• 281, de 1993, na Câmara dos 
Depuladoo). 

A Comisllio Diiotora apresenta a redação fmal do Proje
to de Decxoto Legislativo n• 30, de 1995 (n° 281, de 1993, na 
Cimara dos Deputados), que aprova o texto da Coovonção In
teramorieana sobta Penooalidade e q,p&cidade de PesliO&S Jurl
dicas no Direito lntcmacional Privado, COIIChJfda em La Paz. em 24 
de ll1lllO de I9fs4. 

Sala de R<Uniio daa O:missões, 16 de agosto de 1995. -
Júlio CampOs. Pm5identc - Ncy Suassuna, Relator- Levy Dias 
- Reuan Calhdros; 

ANEXO AO PARECER N'497, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Naciooal aproveu, e eu, José 
Sarney, Presidente do Senado Fedem!, nos !cimOs do art. 48, item 
28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte 

DECRETO IllGISLA TIVO N" , DE 1995 

Aprova o texto da Coovenção loteramericana 
sobre hnonalidade e Capacidade de Pes!Oas Jurídi
cas ao Direito lnternacloaal Pl'lvado, concluída em 
La Paz, em 24 de maio de 1984. 

0 Coogrt)SSO Nacionaldecma: 
Art. 1° E aprovado o texto da Convenção Interameri

cana sobre Penonalidade e Capacidade de Pessoas Jurldicas no 
Direito Intemacional Privado, concluida em La Paz, em 24 de 
maio de 1984. 

Parágrafo Wllc:o. Sio sujeitos à apreciação dO Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Con
venção, bem como quaisquer atos que, noo termos do art. 49, L da 
Constituiçio Federal, a.catTetem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio naciooal · 

Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na ~ de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N' 4911, DE 1995 
(Da Comissio Diretora) 

Redaçio llnal do Projeto de Dec:rc:to Legislati
vo o0 40, de 1995 (n° 31, de 1995, oa Câmara dos De
pulados)-

A Comissilo Direlora apn:senta a redação ímal do Projeto 
de Deaoto Legislativo n° 40, de 1995 (n'31, de 1995, Dll Câmaia 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Com6tcio e 
Coopemçào Ecooômica, celebrado entre o Govemo da Repóblica 
Federativa do BtllSil e o Governo da Repóblica Tcheca, em BiaS!
lia, em 25 de abril de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de agosto de 1995.-Jú
lio Campos. Presidente - Ney Suassuna, Relator - Levy Dias -
Reoan Calbeiros. 
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ANEXO AO PARECER N" 498, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o reque~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu. , 
Presidente do Senado Federal, DOS termos do art. 48, item 28, do 
Regimento IDem o. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o teáo do Acordo sobre Comércio e 
Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
públíca TdJeca, em Brasilla, em 25 de abril de 1994. 

OCo~ Naclonai decreta: 
Art. 1 o É aprovado o texto do Acotdo sobre Coméroio e 

Cooperação Econômica, ee!ebn!do entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República TdJeca, em Bmsf. 
lia, em 25 de abril de 1994. · 

Pmgrafo único. São sujeitos à aprovação do CongreSso 
Nacional quaisquer a1os que possam resu1lar em revisão do referl
do Acordo, assim c:omo. QU!Iisquer ajnstes comple_..,.. que, 
DOS tennos do art. 49,1. da Gonstituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimllnío nacional. 

Axt. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os pareceres vão 
i publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Sea:e
tário em exercício,. Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1-101, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata cliscussão e volaÇão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 30, de 1995 (n• 281/93, na Câuma dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção lil1eramericana so
bre Pelronalidade e Capacidade de Pessoas Jmfdioas oo Direito lnler
nacional Privado, conclu!da em La Paz, em 24 de maio de 1984. 

SaladasSessões,16deagostode 1995.-Valmirc....,peh 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-
querimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 

Em cliseussão a redação fmal. (Pausa.) 
~ao havendo quem peça a palavia. enceno a clisco.ssão. 
EmvolaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiiam permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
O projeto vai à pronll! lgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exexcício, Sena
dorLevy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N°1.10Z,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Jntemo, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata cliscussão e votação, do Projeto 
de Decreto Legislativo D0 40, de 1995 (n" 31/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Coo
peração Econômica, celebrado entre o Governo da República Fe
der.ltiva do Brasil e o Governo da República Theca, em Brasilia, 
em 25 de abril de 1994. 

SaladasSessões,16 de agosto de 1995.-ValmirCampelo. 

cimento, passa-se à imedíata apreciação da redação fmal. -
Em cliscussão a redação ímal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palaVIa, encerro a disaJssão. 
EmvolaÇão. 
Os Srs. &Dadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promnlgação. 
O SR. PR&SIDENTE í.Júlio Campos)- Passamos para o 

período de comnnicaçi=es inaàiiveis. ---
0 SR. ELCIO ALV A.'<ES- Sr. Presideme, peçc a palavxa 

para uma cnmnntcação :inadiável, pela Lidennlça do Govemo. 
O SR. FRESIDENTE (Júlio Campos) • Con=lo a pala

vta,pam umaCOJ!ilmkação inadiável. aoS~Elcio Alvates.. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-E8. Como Líder. Para 

uma. comunicação inaüiáveL Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presi
dente, ominemes Colegas, oo clis de h'!ie, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso manteve uma cOOvma longa com Uderes da 
Câuma e do Senado, expcmdo, em detalhes, IOdos os epis6dios re
ferentes ao Banco Econômico da Bahia. 

Sua Exce1êDCia teve oportunidade, de fcmna detalhada, de 
eDll.lllentr.. momento a momento, os lances que xrecederam o des
fecho que teve hoje grande repetcussão na impl:eusa nacioual. 

O Pl:esideme faloo de Itllllleim solar, clara, não deixando 
margem à dúvida dos propósitos que o norteaiam no primeiro mo
mento e também dos propósitoS que vem mantendo em relação ao 
cumprimento estrito daquilo que diz respeito à defesa da coisa pú
blica. Sua Excelência deixoo claro, em todos os momentos, que a 
:ma preocupação é com aqueles problemas que estão no macrouni
verso económico e que, em relação ao Banco Econômico da Ba.
hia, tomou uma posição deteuuinada, rigorosamente, por números · 
técnicos vindos do Banco Central. 

A exposiçãp deu oportunidade a que nos fosse entregue 
nota à imprensa. fuila pelo Governo, que é ponllCl10rizada em 
abordar vários liDgulos da queslão do Banco Econômico. 

Mas, nesta oportunidade, também como Líder do Govemo e 
inteqlretando o sen•hrento dé vários·Senadores que têm prestado oo
lalxxaçlio ao mesmo, eu gostada de dizer que o pensamento do Cio
vemo é de inteiia solidadedade e apoio aos elementos que integilllll a • · 
Diretoria do BaDCc Cenlral. São homens da mais elevada probidade. 

O Presidente Gustavo Loyola, inc!nsiv~. anteao.tem, quando 
tive a oportunidade de estar em seu gabinete jmtamente com oU-
der do Governo DO Conzrosso Nacional, Deputado Germano Ri
gotto, abonlou, com toda franqueza, a realidade da intervenção dó 
Banco Econômico da Bahia. 

Neste instante, portanto, quero declmar publicamente, 316 
prova em con!Iário, que os Diretmes do Banco Central são h.,; 
mens que estão imbuídos dos mais elevados propósitos para man
ter a nossa rede ímanceira inteilamente isenta de qualquer tipo de 
jnfluêncla, seja política, dlreta ou indireta. mas resguardando, so
bretudo, a saúde das ~sas entidades bancárias. 

O Presidente dei.xCRJ claro esse pensamento; Sua Excelên
cia manifestou, em todos os instantes, uma tr.mqüilidade que do
nota o seu comportamento, e, em nenhnm instante, no relato do 
Senhor Femando Henrique Cardoso, houve a possibilidade de se 
vislumbrar qualquer tipo de entendimento que fosse lesivo aos in
teresses nacicma.is. 

Na verdade, houve nma interveniência do Governo da Ba
hia com a presença forte do Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Foi um entendimento man:ado pelo :imeresse de fazer com qae o 
País tivesse respeitadas as suas regras econômicas e, acima. de 
tudo, o respeito por um diálogo que é sempre construtivo. --
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Antes de o episódio vir à toDa, como veio, estive com o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso numa audiência pessoal. Sua 
Excelência mostrou-me detalhadamente que, em relaçilo ao Banco 
Econô.mico da Bahia, havia sempre o prclp6sito do diálogo, por
que, ao inv~ de ser decretada a liquidação, estava havendo uma 
intervenção, que deixava as portas abertas parà um ente:ndimenlo 
maior. O que aconteceu, na realidade, foi isso. 

As versões que procuram den.upar a gnmdeza desse enten
dimento, as versões que proalt'am fazer com que o entendimento 
do Govemo da Bahia, com a prosença do SCilado< Anlooio Carlos 
Magalhlles, fosse intetpretado oomo qualquer tipo de capitulaçio, 
seja de parte de quem fcr, não representam a realidade. 

Nesta instante, Sr. Presidente, eminentes Sena.c:lcns. no mo
menlo em que reiteramos apreço e respeito 1 Dnetoria do Banco 
Cent.ral, quero ler a nota que mostra JXn' inteiro a posiçio do Go
verno. Fora esta nota, tudo é versio que nlo condiz com a realida
de. Pela responsabilidade dos termos e por ser uma satisfaçio a to
dos os Srs. Senadores que iiltegram esta Casa. passo a ler a nota: 

O Governo do Estado da Bahia infoonou ao Go
verno Fedem! sua disposição de desapropriar as ações 
dos acionistas majoritários que controlam o Banco Eco
n6mico S. A- Qwmdo efdivada a medida, o Govemo Fe
deral espera que o Govemo e a sociedado baianos criem as 

· coodições pom a opernçllo namal do Banco, assegumndo 
sua vitalidade com os depósitos necessários. 

O processo de normalização do ÍUDciollamento do 
BlliiCO Económico dependetá, adiciooalmente, do cum
primento de oo.tras etapas, entre as quais o ofendmento 
ao Banco Centml das garantias necessArias, na forma da 
allnea a do art. 7 da Lei n• 6.024174: 

Nessas coodições. o Banco Centml poded efetuar o 
levantamento do processo de intezvcoçio, ~- o 
Regime de Administração Especial Tempcriria (RAE1) 
para o Banco Económico. 

A administmçio do Banco Econômico, nesta oova 
fase, será eXercida por profissionais com T<'Xlllhecida expe
riêllcia 118 ma. Além disso, o Governo da Bahia infCIIIlOU 

que pretende vender, a amo prazo, ao selor privado, as 
ações que seria desapropriadas. 

O processo acima descrito llilo Ílllemlmperi. a ll!lll1lÇiio. 118 
forma da lei. das respc:mabilidades dos ex-dirigeotes da instituiçio 

Sr. Presidente, eminentes Senadores, com a leitura desta 
nota. fica esclarecida a pooiçio do Presidente Femando Henrique 
Cardoso, que, ooosciente da respoosahiiidad que lhe pesa 110 Gover-
110, teve a opolllmidado de, hoje, COilVenando com os Uderes do Se
nado e da Câmara, inf()[ll]llf, pmnenaizadamente, toda a lmllsaçio 
que foi efetivada entie o Govemo Fede:ral e o Govemo da Bahia. 

Portanto, em nODlO da Liderança do Governo, faço o regis
tro de uma nota que 6 ü:iteiramente elucidativa. clara, serena, ttan
qüila dos episódios que cbegamm a dar uma <>n<ação de que entte 
o Governo e aqueles que defendem, ca::n IIDJh justiça., os ~ 
da Bahia, leria havido qualquertipode llCgociaçio que llilo fosse con
di=Jie com a digmdade de verdadeiroa homens públicos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Ptesidento, peço a pala
vra para uma comunicaçlo inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (.rálio Campos)- Concedo a palavra 
para uma comunicaçio inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos 
termos do art. 14, vn, do Regimento Intcmo, ao nolm: Senador 
Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para uma colllllllÍca· 
çlo inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, o Senador Elcio Alvares acaba de dar conhecimento à 

Casa da ~união mantida hoje. no Palácio do Planalto, entre Líde
res e o Ptesidente Fernando Henrique Cardoso; Líderes esses con
vocados per Sua Excelência. 

O Presidente expôs que a decisio que tomou, no caso do 
Banco Econôm.ico, tinha duas vertentes: a primeira delas, o BrasiL 
os interesses naciooais; a segunda, as informações e as assessorias 
técnicas que lhe fonm prestadas pelo BaiiCO Centml e pelo Minis· 
tério da Fazenda. 

Acn:dilo perfeitamente na colocaçio do Ptesidente da Re· 
pública. c...io que Sua Excellncia tomoo easas deh'berações em 
funçio exatamenle, dessas medidas c vertentes. 

Reproduzirei aqui. a!"'Ximadamentc, as palavms que pro
feri, naquela ocasilo, 110 Palácio do Planalto, e repelindo o que 
di.ssem ao programa Tdemanbi, da Rede Mallcbete de Televisio. 
Afimlei que a decis1o havia sido bom senso e a de melhor consen
so; que havia sido a mais consentânea ca:n a realidade e com tds 
fatores indispen.úveis, que estavam na mira, evidentemente, das 
ações do Banoo CentraL como certamcDI.e. estio na mira do Gover-
110 do Estado da Bahia: primeiro, proteger CÓ=tistas; segundo, 
poupadores; e terceiro, investidoles do Banco Econô.mico. 

Esses tr!s motivos, por si só, indicam que a solução consen
sual adotada foi a mais adequada il realidade do momenlo. AI~ 
do que m.am.er-se-á 'prlvada a maior instibliçio bancária de crMito 
da regillo nordestina. 

Acredito. piamente, 110 Presidente Fernando Henrique Car· 
doso que aiumoo, perante todos os Lideres, que nllo havenl de
sembolso do Govemo Fedem! e que confia na dimoria do Banco 
Central. Obviamente, resguardadas as eventuais situações admi
nisiiativas, a ~tum do Govemo foi a que o Presidente extemou a 
seus Líderes. Em SÍntese: as medidas adotadas foram mais consen
tâneas ç adequadas ao momelllo.Eis as i..n:qftssões que queria ex
temarnesta. Wdc, na sessio do Senado Fedeml 

O SR. SÉRGIO MACHADO ·Sr. Presidente, peço a pala· 
· vra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Concedo a palavra 
a v. Ex•. 

Nos teimos do art. 14, inciso VII. do Regimento. V. Ex• 
dispõe de cinco mimltos. · 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB.cE. Para uma comu· 
mcaçio illadi!veL Sem nwisio do orador.)· Sr. Presiilente, Sr's e 
Srs. S~s. tivemos uma reuniJo hoje pela manhã com o Se
nbor Presidente da República, na qual foi discutida a queslio dO 
Banco Econômico. 

Sua Ex~lência dellli:XtStrou o interesse do Govemo em~
servar essa instiblição, que ~ tão impJrtante pam o desenvolvnDcnto 
da Bahia. Foi feito todo um esforço no sentido de se procumr um 
DCNo sócio que p.ldesse gamntir a conriJJ,jdade do estabelecimento. 
Depois de um loogo processo de llCgociaçllo, C<llllOÇOO a haver uma 
coaida de saques quo, 118 quinta-feira, atingiu R$100 milhões. 

O Banco Central tinba dois caminhos: o da liquidação e o 
da intervençio. O da liquidação implicava pora1iBar qualquer possibi· 
!idade de llCgociaçio ou de ae ODOODinlr uma solução que podessc 
preoervar os illleresses da Bahia e dos pequenos depositantes. Assim 
S<Ddo, o Governo preferiu caminhar pela Iinba da intervençio. 

No ftm. de semana. foi feito um longo processo de negcx::ia
çllo, oo qual o Govemo da Bahia e o Senador Anlooio Carlos Ma· 
galhlles OllCOillraram uma soluçio que seria a desapropriaçio das 
ações pelo Governo da Babia, o qual assumiu a direçio do Banco, 
tentando viabilizar os reansos para rocolocíAo em funcionamen
to. Sempre foi intenção do Governo enconlrar uma solução para 
este problema que afeta de perto a economia da Bahia. 

Por outro lado, o Governo Federal nio ini mais investir ne-
nhum Real no Banco Econôm.ico. e o Governo da Bahia terá que 
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eDCODIJ:ar, agora que aSsw:ne a responsabilidade pela desapropria
ção de ações do referido banco, uma solução. 

Deve ser realçado aqui que os atuais dirigentes ~&verão res
ponder pelos atas Cometidos dur.mte a sua direção. E impodaille 
afirmar que a diretoria ~sponde com seus bens pelas ações toma
das na condnção daquele Banco. 

Foi uma solução ruscutida, negociada e espeiliD10S que o 
Senador AntODio Carlos Magalbães, aqui presenre, juntamente, 
com o Govemador da Bahia possam tornar viáveis os :recursos a 
fim de que o Banco Ecooômico volte a funcionar. O que seri. mui
to bom para a economia brasi.leira e para aquele Estado. 

Na oporttmidade, soliciro ao nobre Senador AntODio Carlos 
Magalhães que esclatoça algumas da;; denúncias feitas cootra os 
aluais dirigentes do Banco Central. E moiro importante que isso 
aconteça, poxque a direçiio daquela entidade precisa da credibilida· 
de pata poder contimlar gerindo um setor fimdamental da nossa 
economia. TeDho a certeza de que S. Ex• irá esclarecer esses pon
tos da maneira destemida como sempre faz, pois é fu.ndamental 
que o Presidente Femando Henrique Caidoso continue tiabalha.n· 
do com a tnmqiiilida.de que sempre caracterizou o seo Govemo. 

FlCO mnito satisfeito com a solução êncO:ttfia.da. com a posi
ç!fu que assumiu o Govemo da Bahia de tentar viabilizM o Banco. 
E isso que temos que fazer. 6 assim que temos que trabalhar. por
que os recursos do Govemo Fedem! têm que se voltar para o so
cial, pata o desenvolvimen!O, e, lellho certeza, assim agirá o l'resi· 
dente Femando Henrique. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES· Sr. Presi

dentey peço a palavm para uma comnoicação inadiáveL 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Co!wedo a palavia 

ao Senador Al>toDio Carlos Magalhães, pelo p<aZO de cinco millll· 
tos,nostermoodo art.14, inciso Vll,do Re~Intemo. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (l'FL-BA. 
l'ai3 uma comunicação inadiável Sem revisão do orador) • Sr. 
Presidente. não é um discmso, mas apenas uma conmnicação, 
como feita aqui por ootros ilustres oradores que me antecedetam. 
notadax_nente os Senadores Elcio Alvares e Efugo Napoleão. 

E meu dever defender os interesses da Babia e o farei sem
pre. A solução dada pelo Banoo Central no dia 11 deste mês sem 
dúvida não foi uma boa solução. Conseqiieotemente, lutamos tc>
dos, o G,ove:mo da Bahia, seu povo e o Presidente Fernando Hemi
que e o pr6prio Banco Centra.4 para encontrar uma nova solução. 
o que oconeu no dia 12. 

Fi<:ru estabelecida a ~. por preço simbólico, 
pelo Estado, das ações do Banco Econômico. Preço simbólico por· 
que assim não havem vantagem para I!Íilgllém. Ao COOiráiio, podeiá, 
assim, o Estado passar para o adquirente, que esperamos a<:<JilloÇa no 
máximo de 60. 90 dias, para a iniciativa privada, para grupos baianos, 
ootros grupos que queimm manler'na Bahia o grupo que venha a ccn
trolar o Banco Econômico, =vindo à economia da Bahia. do Bm· 
sil e do Nordeste, em particular. Essa foi uma condição. 

A mudança da intervenção para RAEr • Regime de Ad
ministração Especial Temporiria - talvez já pudesse ter sido es
tabelecido no dia 11 .. Essa é uma questão que também não foi 
examinada agora, porque quem quer solução .não procura. exami
naropassado. 

Uma direloria profissional contratada pelo p<6prio Banco 
Centeal pata gerir, nesse cmto espaço, o p<6prio Banco. 

Essa privatização, a que acabei de me referir, bem como o 
trabalho de todos os baianos, comigo a frente, com o Gõvemador 
da Bahia, foi no sentido de que os depósitos sejam inteJJsilicados, 
a fim de que não haja qualquer S8llgria na abertura do Banco, 1"'1" 
fazer com que seus depositai!les e aplicadores tenham seus recur-

sos e, mais ainda. que esse Banco possa bem seiVir à. coletividade 
do Nordeste, da Bahla e do Brasil 

Recebi telegramas do País inteiro sobte o fechamento do 
Banco Econômico, mas esse assunto fica para outro discurso. Hoje 
faço apenas uma cannnicação, atendendo ao pregão do Líder do 
Governo, do Llder do .meu Partido e do L!der do PSDB. 

A decisão romada pelo Presidente da República fo~ sem dú
vida, a mais acertada e a mais competente ~elogios e Dão afti.. 
cas. A cút.ica que se lhe faz, sem dúvida, é a a!tica daqueles que não 
queriam solução. queriam coofusão; é a a!tiea dos que vivem das 
opat1lmidades difíceis para tomar o País e os: &tados inviáveis. 

QuaniO aos técnicos, cito um: o Prefesso< Mário Henrique 
Simonsen elogiou a decisão, que foi também trabalbada por um 
técnico juDIO ao Banco Ceotral, o Dr. Daniel ])antas. O jlrista Ives 
Gand%a Martins também elogiou a decisão. Muitos apoiarun. mas 
sempre se destacam os <p.Ie não deram apoio. 

Por isso, quero dizer nesta bom que nio vou aceitar provo
cações. nem dos Pad•m"DDareS desta casa, -nem dos jomalistas. 
Quero resolver o assunto como o Presidente Cla República deseja. 
~ao teDho interesse em deilegrir a imagem do Banco Central~ nem 
de atacar os .seus memhos. Meu interes.w 'é defender a Bahia. 
Nunca falei que tinha dossiê. Teria explicações a pe9ir, que pode
rio ser peclidas a qUalquer época, e devo pedi-las. Conseqllente
in~ não VCQ dar atestado a ninguém. até porque. no Brasil. não 
sou eu quem dá atestado às pessoas, iDfoxmando se são boas oo 
más. Essa não é minha tarefa. 

Mmba tarefa no Senado é cumprir meu dever para com o 
Estado que represento, levaodo em conta que esta é uma Casa po. 
lítica, Cllde a Fedemção está rotalmeote representada: cada Estado 
possui tres Senadores, pata que todos possam defender os interes
ses de seus Est.ack§..Eu cumpro meu dever para com meu Estado e 
ndnha Região; se ootros não o fazem, não lellho culpo. Por isso 
não almejo outras coisas nes1B ~ porque as vezes as pessoas 
têm que ficar muito dóceis para conseguir o que quetcm. O que 
quero é cumpi:r meu dever para com a Bahia e o estw. fazendo. 

Quero, mais uma vez, exaltar o aro de grandeza do Presi
dente da República. Alguns jamais. há uns dois oo tres dias, quan· 
do vislumbraram a possibilidade de que poderia haver uma solo· 
ção pata o BaDCO Eoonamico, dissmun que eu estava dando um 
ultimato ao Presidente Femando Henrique, justamenlé pata que ~ 
solução não acontecesse. Primeiro, não posso dar ultimato; segun
do, se o desse. o Presidente não aceitaria. Sua Exoe!Sncia. que jã 
viveu situações tão difíceis na vida, não i:rl.a. ~itar ultimato de 
quem não tem força alguma pata fazê-lo a qualquer pessoa, N"ao 
dei nltimaiO e fiz questão de registrar isso publicameDie, ontem, 
no Palácio, na frente da Bancada baiana e dos jomalistas. Esse 
meu ~Dto foi gravado. 

Portanto~ quero exaltar o ato do P:residente. dizendo que ete 
agiu favoravelmente ao Brasil A Bahia é-lhe gmta, o Nordeste e o 
Brasil vão ser também, porque o Brasil não pode ser apenas uma 
região, e assim talvez faça um pouco de jlstiça em relação a Esta· 
'dos que tiDham um ttatamento diferenciado. como no caso o Rio 
de Janeiro e São Paulo com o ~e o Banespa. 

TeDbo muito o que falar ainda sobre esses ~ e nós 
todos teremos que falar, temos dever de falar nesta triruna sobre 
esses assunros. Mas não quero abusar de V. Eot"que já olhou pata o 
relógio e eu lhe agradeço a atenção. Um banco que tem 161 anos 
de serviço, pouco importa os seus dirigentes, timn deles tudo - a 
mim Dio me interessa. Eu nio quero é que tir:cm da Sabia e do 
Nordeste o Banco Econômico. 

Nós, baianos. vamos lutar. vamos-nos fortalecer. e o pró
prio Banoo Centeal vai-se oxgulhar de não ter matado o Banco 
Econômiro da Bahia. . 
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O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Coneedo a palavxa 
ao nobre Senador Roberto Freire. S. Ex• dispõe de cinco minutos~ 
nos termos do art. 14, vn, do Regimento Jntemo. 

O SR. ROBERTO FREIRE· (PPS-PE. Pata cormmicaç•o 
inadiável.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todos nós que 
nos acostumamos à vida política no meio das esquerdas coobece
mos um velho chavão: ''na prática, a teoria é outra". 

Pois bem. é exatamente esse velho chavão sumtdo, mas 
cheio de sabedoria. que emerge da :recente e lamentável crise do 
Banco Econômico, uma empresa privada que, pela inc:ompet&cia 
gerencial e suspeitas de conupção suscitadas i:uchlsive pela im
prensa. sofre intervenção preparatória de falência; e, agem, emba
lada pela pressão de pelíticos de grosso calibre, se SOCOIIe das nm· 
letas generosas do Estado. 

Fatos como esse desmoralizam a política no Biasil. esgar
çam a sociedade, que deixa de acreditar no padrão ético de seus 
Iepresentantes nos Poderes. coxroem as entranhas do Estado, tor
nando-o fraco, inoperante e submisso aos Dlt.eresses dos gmpos 
privados dominantes. Como se pede acreditar, por exemplo, em 
um Govemo - pelo qual todos nós alimentamos fortes esperanças, 
em que pese nossas diferenças - que decide questões centmis da 
vida fmanceira nacional e, logo em seguida.-5em balizamentos téc
nicos mais claros, dá meia voha e atende a pressões aparentemente 
com medo de perder alguns votos no Congresso? 

A crise do Econ8mico, a nosso ver, é a evidência maior de 
como o Estado no Bxasil não é público, apropriado que está pelos 
interesses privados- uma espécie de cartório- e o que é pi()[',pelos 
interesses dos grandes grupos privados. Faz transparecer o falso li
beralismo que embala a esmagadora maioria de nossas elites: ela~ 
ma pela liberdade de mercado quando este movimento interessa a 
engoida fácil de seus lucros e não tem nenhum esc:nípu]o em re
correr às famosas tom.eiras do Estado quando suas empresas en~ 
contram~se em difiaddades. Conjlga um, outro nosso velho cha
vão, hoje tão novo, qual seja. o de privatizar os lucros e socializar 
os prejuízos. 

Se am.es já colocávamos sob suspeita a atitude de certos 
partidos e grupes no Congresso Naciooal quanto ao real conteúdo 
da reforma do Estado, posicionamentos comO esse do Govemo 
fragilizam também a sua própria ação refonnista que tem ccmo 
centro. particulannente, uma proposta agressiva de privatização. A 
privatização, neste novo contexto, soa como uma espécie de assal
to ao Estado já que não estaria estribada em uma política estJ:atégi
ca e séria de redimensionamento do peder público e de suas fun. 
ções no BrasiL Os hberais de fachada e estatizantes de conteúdo 
cJ.ispar.lrnm uma seta venenosa contra o próprio neohõeialismo. 

O debate sobre as refOII!IaS ficaci, de agora em diante, mais 
nrmultuado e impreciso, o Govemo perde credibilidade para levar 
seus projetas a bom termo, generaliza-se na opinião pública a des
conÍiaD.ça. Os que acreditam na estatização como transição para 
forma de organização social superior jllgam-se fortalecidos. o que 
evidentemente não ajuda a esqoenla na busca de uma reforma de
mocrática do Estado. 

O Banco Cential- e não estamos dizendo isso agora -, uma 
verdadeira caixa preta que sempm esteve a serviço do Sistema fi
nanceiro privado, tem talvez a maior parcela de culpa em toda a 
crise em curso. E aqui eu gostaria de imaginar o dossiê que o Se
nador Antouio Carlos Magalhães disse tinha e que S. Ex' hoje diz 
que não tem. De qualquer forma seria importante todos começar
mos a ter esse dossiê porque o Banco Central precisa ser refOima
do neste País. Várias pessoas já disseram isso? inclusive um fia
seador-mor comp o Sr. Delfrm Netto. 

O Banco Centrnl, em primeiro lugar, demonstrou incompe
tência w má-fé ao permitir que instituições privadas entrassem em. 
verdadciro estado falimeDtar s6 para depois agir. 

No caso especifiCO do Econõmico, conglometado de peso 
nacional e banco que compõe a coluna vertebral da economia 
baiana. soluções precisavam ter sido en.contrn.das há mais tempo. 

Pmticou-se a política da coniv.Sncia, do jeitinho, do fzsiolo
gismo, do deixa para Já, descoosiderando a vida de milhares de 
correntistas e pequenos aplicadoies que não estavam, e ainda não 
estão, aparelhados para a=npanhar o jogo de interesses escusas 
que se fazia no seio do Estado brasileiro. 

EnOu o Banco Cei:J.tml. a nosso ver, ao decretar a interven
ção, ao mesmo temp:>, no Ecanômico e no Mercantil O primeiro~ 
a serem verdades as infOJJDaÇÕeS até aqui divulgadas, tem um pas
sivo de. quase 2 bilhões de reais. O Mett:antil. ao contrário, com 
passivo inferior a 50 milhões de reais, se passou a :recoxrer ao re
desconto, tinha recwsos suficientes retidos n0 Banco Centr.!l para 
cobrir snas operações. O primeiro fazia -parte !}e um conglomerado 
falido e sem patrimônio para ressareir S...s aplicadores. O segnn· 
do, cujos controladores são de idoneidade recoohecida, daí a uni· 
dade pemambucana na busca de esclarecimentos e novos encami
nhamentos para a intervenção, não se encontrava e nem se enoon
!m em situação de iÍ!solv&lcia, demandando outro tipo de solução 
para soa crise conjmtural. Tudo isso é a demcmstr.ição da falta de 
critérios do nosso Banco. Central. 

O G<w.emo ena quando procura manter sua base de gover
nabilidade no Congresso Naciooal a todo custo. Historicamente • e 
o Presidente na condição de ex-Congressista sabe disso • o Con· 
gresso nunca deixou de aprovar propOstas do Eterutivó, quando 
fundadas na seriedade e nos interesses nacionais. 

A negociação no Congresso, necessária e propria do Parla· 
mento, deve ser opetada com limites, até em nome da ética na po
lítica. Tnmsfonnar o Congresso em um mett:ado persa, submeter
se a chantagens de grupos, bancadas e lideranças é o :çrimeiro paS
so para a desmaalização. E o Presidente Femando Henrique Car· 
doso não precisa enlear-se neste tipo de cipoal, pois tem a afWlçá· 
lo, além de seu passado íntegro e de democrata. uma legítima e in
questionável represenlalividade. 

O desfecho do Banco Econômico pamdoxalmel?te pede ge
rar algo produtivo: uma discussão séria sobre a pelitica de privati-· 
za.ção, def'mindo-a melhor quanto aos objetivos e procedimentos e1 

ainda mais, a urgente necessidade de uma profunda reforma do 
sistema financeiro brasileiro e do próprio Banco CeiJtral. 

Por último, e isso seria importante aqui salientar, esper:uhos
- acredito que a Nação também a espem- pelo menos uma atimde 
do Govemo: que do Tesouro Nacional e dos cofres públicos não 
saia um tostão para financiar a irresponsabilidade e a incon>pet&t
cia da iniciativa privada. 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente, peço a pa
lavta. 

O sR. PRESJi)ENTE (Júlio Campos)· O Senador Eduar
do Suplicy tem precedéncia sobre os demais Senadores. 

S. Ex' tem a palavra, para uma oonnmicação inadiável, per 
cinco minutos. de acmdo com o art. 14 do Regimento Interno.. 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente, eu pedi a 
palavra como Lider. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Se é como Líder, 
V. Ex' deverá aguardar. Usará da palavra, primeiro. o Senador Ja
der Barbalho e, em seguida, o Senador W aldeck Omelas. 

O SR. SEBAsTIÃO ROCHA· Sr. Presidente, quero ins
crever-me também. como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (JúlioCampes) ·V. E.x• já está 
inscrito. 
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Tem a palavra; como Líder~ o Senador Jadcr Barbaiho. 
S. Ex• dispõe de cinco minutos. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Lide<. 

Sem revisão do orador.)· Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, uso 
da palavza nesta oportunidade, após toda esta discussão, para alen· 
der a um pedido do Presidente da República. E quero deixar bem 
claro aqui no plenário os termos da coove:rsa tida hoje com o Pre
sidente da República a respeito dessa questão do Baneo Eoonômi· 
co, conversa esla provoeada pelo próprio Presidellte, que nos con· 
vidou pam ir ao Palácio do Planalto. 

Faço isso, Sr. Presidente, até pmque o que digo no Paládo 
do Planalto posso dizer aqui. Há pessoas que dizem coisas aqui 
que talvez; não as xepitam no Palácio do Planalto. 

Em primeiro lugar, quero repetir o que comentei lá: respeito 
a luta dos baianos, particularmente a lula do Senador Antooio Car
los Magalhães, em relação a seu Eslado e aquilo que S. Ex' julga 
conveniente defeader em favor da Bahia. Manifestei ao Presidente 
da República minha discordSncia em tdação ao desfeeho da ques
tão do Baneo Econõmiéo "digo isso aqu~ neste m<>monto, pam 
que o Senador Antonio Carlos, cu qualquer pessoa envolvida nes
te ep;s6dio. não imagine que o COIJJpOllheiro o Senador Jader Bar
balho dá um enfoque difexeme à mesma matéria caso ela seja. de
ba!ida neste plenário ou no Palácio do Planalto. Nio venho tiatar 
do assunto com panos quentes, canO ri:mitos estio fazendo. S6 
poil!lle se·1r.11a do Senador Antonio Carlos Magaihies, caneçam a 
colocar panos quentes a I10Sp0Í!O de detemúnadas questões. Ténho 
o maior apteÇO pela luta do Senador baiano. mas disse ao Presi
dente da República que discotdava do desfeeho dessa questio. Se 
o Banco Cential tinha razões para intervir, como fez em xela.çio a 
bancos estaduais e a bancos paJticu1ares, teria de fazer a mesma 
coisa em relação ao Banco Econômioo da Bahia. A mmhmhs pa
riu um rato. Foi o que aconteceu no final de tudo isso, deixando 
todos mal ,....., episódio. Disse isso ao Presidente da República. 

Quero. Sr. Presidente, transmitir aqui o sentimC"Dio que re
colhi do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que não foi o ex
pressado há pouco pelo Senador Roberto Freire. Nio foi o senti· 
memo de estar acoelhado, de estar acuado. O que o ~nos 
disse hoje de manhã foi que pensou nniito no desdobmmcnto des
se episódio em relação a todo o sistema fmanceiro nacional. o que 
poderia provocar no sistema em caqeia.. Por isso mesmo permitiu 
negociar, por isso mesmo aceiloo as pouderaçõeS feitas pelas lide-
ranças da Bahia em relação a. esse epis6dio.. . 

O Presidente da República deixou claro que não investiri. 
mais nenhum centavo do Govemo Fedeta.l nessa operação. Isso 
precisava ser dito aqui e não o foi. Vi m.uit.a gente pisando em 
ovos. Sua Excel.ênci.a disse que não investirá mais um centavo e 
que esperava que o Senador Anlaoio Carlos Magalhães materiali
zasse as denúncias em relação :1 snspeição de. diretores do Baneo 
CenLta1 Foi isso que o Presidente nos solicitoo~ a mim e aos ou
tros. Estou aqui falando porque o Presidente me pediu, mas espe
rei pua ouvir. Parece-me que não havia sido deixado claro o pedi
do do Presidente, o qual disse qne não inves~-repito. mais nesse 
processo. o Govemo já investiu no_mcmento_ em que esperava a 
<hance de o Banco Econôntico enCOllbllr mna solução negocia<!a 
pam aair deasa situação. 

O Presidente da República disse que o Baneo Centnl nio 
colocará mais recursos no Baneo Econôntico, o qual passaiá a ser 
de respoosahilidade do Governo da Bahia e de emprosários que 
pensam que podem salvá-lo. Sua Excelência disse ainda que estam 
torcendo pam que seja encontrada a solução para esse problema. 
Sua &celência ainda nos pediu rciterássemos aqui que o Govc:mo 
espera sejam apresenladas as denúncias em relação à probidade on 
à imptàbidade dos Direlares do Banco. Central. 

Era esse o registro que gostaria de fazer~ Sr. Presidente. 
Hoje, recolhi do Presidente da República o sentimento de que Sua 
Excelência petmitiu essa discussão, essa negociação. com medo, 
primeiramenle, de que o fechamento do Banco Econô:mico, sem 
buscar-se uma sohlção, pudesse atingir tcxlo o sistema f'inanceim, 
causando prejuízos a todo o País. 

E mais: o Presidente queria dar mna demoDstração de boa 
vontade, de entendimento e de diálogo com relação a esse proble
ma. Quero, portanto, deixar isso bem claro, Sr. Presidente. Não 
quero que amanhã o companheiro Antonio Carlos Magalhães pen
se '!"'\fui ao Palácio do Planalto e manifestei miDha posição, di
zendo que em outros episódios o Governo não agiu dessa fonna.. o 
Banco Centnlllli!lblm Dão tem agido assim. 

Não pode a antoridade monetária deste País ficar sob sus
peiçio. Na hora em que o Banco Cential fica em suspeição neste 
Pais, comQ se pode aa:editar no sistema fmam:eiro. Como1 

Tem muila ru:ão a imprensa quando coloea dúvida sobre se 
o balanço do Banco Econ<lmico estaria maquiado, que o Banco 
Cemral teria aceito isso, e 'que diretores do Econômico teriam re
cebido dividendos à rusta de nm balanço fiaudulento. 

Entio. Sr. Presidell1e, se o Banco Centr.U está sob suspei
ção, em quem aaeditar mais neste País? Mais do que nunca. há 
necessidade que o Baneo Cen!Ial seja efetivamente independente. 
Se o Banco Centr.U fosse efetivamente independente, o Presidente 
da República não estaria envolvido neste episódio de natureza po
litica, mas teria sido. sim. colocado nos limites do episódio de naw 
tllreza. econômica. e financeira.. 

Ela esse o registro que desejava fazer. Sr. Presidente. 
_ O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, se eu posso 
fazer uma coDDmirnção como Uder, eu a farei. Se não for possí
vel, farei uma carmnicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como Lide<, não 
será permitido~ Será permitida a palavra para uma comunicação 
inadiável, poil!lle>bá outros omdaes inscritos. Para COI!lllllÍcação 
inadiável estio inscritos o Senador Waldeck Ornelas e o Senador 
Pedro Simon. V.Ex•temquefazerumaopção. 

O SR. EDUARDO. SUPLICY - Para uma COI!lllllÍcação 
inadiável, Sr. Presidente. · · 

O SR. PRESIDENTE (.I!Ílio Campos)"- Concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy, pam mna comunicação inadiáveL V. -
Ex' dispõe de S mimtos, nos termos do art. 14, inciso VIL do Re
gimento Jntemo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pala uma COI!lllllÍ
cação inadiáveL Sem revisão do omdor.) - Em primeiro lugar, Sr. 
Presidente, é preciso Iegistrar o fenllmeno politico de extr:IOI<finá. 
ria contradiç:ão em que se envolve o Partido da Frente Liberal. O 
partido que tcm.sustentado o processo de privatização da econo
mia, :Da bom em que o mais antigo Banco privado do País está em 
dificuldades, com 161 anos, conforme ressaltou o Senador Anto
nio Carlos Magalhães, solicita a estatização do Banco, através do 
Eslado da Bahia, pam que possa salvá-lo. 

De nm lado, há que se comPl"Oeader a angústia de todos 
aquelea que são clientes do Baneo Econômico, e isso, sem dúvida, 
afela todo o povo da Bnhia. do Nordeste e também do Sul, do Su
deste,~ há ag&lcias desse Banco. 

B interessante observar este movimento previsto pelo Se
nador Lauro Campos, em seu artigo ontem mencionado, em 
1984, ou seja. o dia em que os bancos privados iriam solicitar a 
estatizaçio de suas pt6prias instituições. Silo os pt6prios dire
torea, os pt6prios acionistas do Banco Econômico que, pam 
salvarem o seu patrimônio, o que porventura possa restar, e 
principalmente grandes patrimônios, é que estão solicitando que 
o Estado venha a intervir. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, em outra oportunidade farei 
uma análise, a mais sensata e equihõrada. possível. sobre o tema 
que. há poucas semanas, o Senador Antonio Carlos Magalhães le
vantou: os privilégios pua o Estado de São Paulo. É preciso se fa
zer uma análise bastante eqúilibrada dos = gerados no Esta
do de São Paulo e quanto efetivamente retorna e é redistribuido 
para toda a Nação. Isso será colocado nos devidos termos. 

Se o Presidente Fernando Hemique Cardoso está dizendo 
que não irá colocar nenhum recurso do Tesouro paza salvar o Ban
co Económico, como explicar os recursos que o Banco Central já 
colocou e ainda deverá colocar para, nos próximos dias, salvar a 
instituição? o que-aContecerá Do momentO- em que todas as pes
soas jurídicas e Í!SÍcas puderem retirar ~ teCUISOS? Desejo que 
seja bem sucedida a opeiliÇão de resgate. E o apelo que fazem to
dos para que se coloquem recursos naquela instituição. Entretanto, 
será. inevitáVel que o Banco Central ainda coloque recursos se qui-
ser salvar a instituição. . 

Sr. Presidente, V, Ex" já faz menção de acionar a campai-
nha. o que não fez paxa os qüe me aritecederam. • · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A Presidência ia 
tocar a campainha para advertir o Plenário sobre o barulho, a íun 
de exjgir mais atenção ao pronunciamento de V. -:f;x·. 

. O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, hã casos 
que precisam ser esclarecidos, e certamente a presença do Presi
dente do Banco Central e do Ministro da Fazenda no Senado, na 
pióxima terça-feita, será da maior importância. 

Mas hã pergnntas que ficam no ar. Como foi posslveL por 
exemplo, à Norquisa, sendo o Banco Econômico o seu maior acio
nista individual, com 22% das ações, t« sido a líder na compra de 
ações da Copene? Como foi possível à Naquisa participar, nnm 
momento de crise tão séria do Banco Econõmieo, do leilão de açõ
es da Copene? Isso precisa ser esclarecido. 

O próprio interventor, Francisco Flávio Sales Bazbosa, 
transmitiu a sua preOCupação diante de extraordinárias retiradas 
havidas junto ao Banco Econõmieo por parte de diversos deposi
tantes, que. nos três dias anteriores à intervenção, ~ recur~ 
sos em larga extensão. --

Assim, Sr. Presidente, precisamos aprofundar o questioo.a-
mento sobre o que de fato aconteceu. · 

Agora, mais do que namraL Senador Antonio Carlos Maga
lli.ães, a imprensa registrou que V. &• tinha ditÕ que gostaria de 
obter esclarecimentos em relação a uma série de.questões relativas 
aos diretores do Banco CentraL 

A vali o ser mais do que sensato que gualquer cidadão cu 
jornalista, este seu colega ou qualquer outro, DO Senado Fedetal, 
como já o fizeram, hoje, os Senadores· Ney Suassona e Sérgio 
Machado, queira fazer indagações a V. Ex•. Em sabendo de fa
tos sérios relativos a quem esteja, atualmente, administrando 
instituições como o Banco Central, como quaisquer organismos 
oficiais, é mais do que p.atural que venhamos a solicitar o pleno 
esclarecimento. Do contr.írio, fica a hipótese de que os fatos 
continuam a ocorrer, em que pese o ca::ili.ecimento, por parte de 
V. Ex", de fatos gmves que deveriam ser oQieto de conhecimento 
de toda a Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavm 
ao nobre Senador Waldeek Omelas. Colllllllico a V. Ex" que dis
põe de cinco minutos, nos tenoos do art. 14, inciso vn, do Regi
mento Intem.o. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para uma co
lllllllicação inadiãveL Sem revisão do orado<.)- Sr. Presidente, St's 
e Srs. Senadores, é impressionante como o mesmo fato pode apre
sentar ~tiplas versões seja neste plenário, Da imprensa ou na so
ciedade em geraL 

O que observamos aqui foi a tentativa de se configurar uma 
contradição ideológica em relação aos fatos acoD1ecidos •. Quein 
conhece a realidade e não vive apeDaS de teoria saberia, efetiva· 
mente. avaliar o que se passou no caso do BancoEco.uômico. 

Quem sabe o peso e a ünportânc:ia que aquela entidade tem 
na economia baiana e ncmlestina.. quem sabe o número de peque
nas empxesa.s que seriam levadas à falência, o número de famílias 
qoe investem tradicionalmente naquele estabelecimento de Ciédito, 
qoe é mais do que sesquicentenário, que tem cento e sessenta -e 
poucos anos de existência. 

Ainda hoje os jornais noticiani que um município de Minas 
Gerais está com sua economia sem qualquer liquidez, porque to
das as poupanças. capital de giro, todas as atividades estavam de
positadas numa agência pioneira, vale dizer, uma agência única 
desse banco existente naquele Municipio. 

Não se trnta de con!Iadição. Era preciso ellCOiltrar soluçõeS 
práticas para que a ecmomia da Babia não sofresse um rude gol
pe. e esse que é o maior estabelecimento financeiro de crédito do 
Nordeste rudesse permanecer existindo. N""ao se trata de preservar 
os acionistas, mas, sim, de defender 0$ commtistas, os investidores 
que põem o seu diDhetto. tanto nó Econômico quanto em qualquer 
outro estabelecimento de crédito. lluz do aval que o Banco Cen
tral dã ao funcionamento do Sistema Financeiro. A Babia foi ros
car uma solução para isso. E paza transformar o regime de inter
venção em administJ:ação especial temporária. en preciso a desa
propriação do controle aciooário. Isso será feito pelo Governo do 
Estado. 

O Presidente da República em neJJbum momento negociou~ 
Sua Excelência foi sensível. com as suas responsabilidades e Da 

plenitude do exercício do seu poder, à realidade social, ao impacto 
que o fechamento do Banco Econômico teria sobre a economia 
baiana e, em boa medida, sobre a economia nordes~ conside
rando-se o peso relativo que a Bahia tem na. economia nordestina. 
Por isso, o Pxesi&nte da.República acolheu a proposta de modifi
cação do regime de administração do Banco, atrnvés de mecanis
mo trailsitório, tr.msiciO!IIÚ. Aqueles que se apegam ao aspecto 
fot:mal. estão redondamel# enganados. Esse será um banco que 
vai continuar privado, embota neste momento teDha. se tomado in- · 
dispensável a participação do·Govemo do Estado nesse processo. 

Sr. Presidente, St's e Sr.;. Senadores, a Bancada baiana, te
nho à frente o Senador Alllouio Carlos Magalhães que, mais uma 
vez, com muita firmeza e com muita determinação, assumiu a de
fesa dos interesses do nosso Estado, necessariamente foi estabele
cera condição de que precisávamos ter iiúormações precisas sobre 
o quadro do Banco Econômico e do sistema fmanceiro, a jnlgar 
pelo caráter genérico das colocações havidas em relação aos ba
lanços. O Banco Econômico, também, tem reservas a serem consi
deradas. Inclusive porque, pela primeira v~ os bancos do Nor
deste estão sujeitos ao COilljluls6rio. 

No dia da intervenção, havia 297 milhões no COI!lplls6rio 
em espécie; 306 milhões de compuls6rio em títulos; 2 bilhões, 
395 niilhões de créditos lxms e ações de empresas. como a Co
nepar, controladora de empresas da petroquímica, a Usiminas e 
a Açominas. Esse montante totaliza -· e eu chamaria a atenção, 
em particular, do Senador Roberto Freire - 2 bilhões, 998 mi
lhões de reais em depósitos do compulsório e em créditos, além de 
ootms créditos, em relação ao Governo Fedet:il, que somam 4,1 bi
lhões de reais. 

A Babia, Sr. Presidénte, é verdade, está mobilizada. A Ba· 
hia vai defender o seu banco e reativá-Io. S6 tivemos lá. ne~ mo
mento. um silêncio. Até o PC do B se manifestai em defesa dos 
interesses do Banco. Somente o PT ficou silencioso, pelas suas 
baneadas, porque não tem compromisso com a Babia e não tem 
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identidade com o povo baiano. Neste caso, nem sequer defendeu 
os 9.800 empregados do Banco Ecanõmico. 

Mas nós, baianos, temos a obrigaçio de defender a nossa 
teira, fortalecer a nossa economia. De agora em diante;. haveremos 
~ aprofundar aqui as discussões sobre a questão regiOila.l no País. 
E preciso que o País tenha um desenvolvimento nacional equili
brado, sob pena de não podermos sequer ter regras uniformes tal a 
profundidade, tal o fosso que marca a heterogeneidade social e 
econômica do nosso País. 

Vamos em frente resolver esses problemas. Os fatos dirão 
que nós temos a xazão e que o Presidente da Repíblica, mais uma 
vez. scube decidir. com serenidade, com responsabilidade, com 
cuidado, fazendo aquilo que melhor interessava à população que 
lhe cabe defender. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, em função 
da citação, solicito a palavra a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Baseado no art. 
14, inciso VI, coneedo a palaVIaporS mimtos aoSenadocRober
to Freire, ·por ter sido-ciiadq nornjnaJmente no pronuix:iamento do 
Senador Waldeek Omelas. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PFL-BA. Para uma explica
çio pessoal Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. 
Senadores, quero simplesmente esclarecer que no discurso que fiz 
aqiri, há pouco, sobre o problema do Banco Ecanômico, em ne
nhum manento fiZ qualquer ponderaçio, cootestando oo aplau
dindo a atitude dos representantes do povo baiano na defesa de sua 
economia. N"ao foi esse o motivo que me trouxe à tribuna, até por~ 
que é justo que os representantes tentem defender os anseios e in
teresses daqueles que são por eles representados. 

Em Pemambo.co, creio que em São Paulo e em qualquer es
tado, haver.i essa mobilização. O que apontei foi o falso h"bemlis
mo, o pronto-SOCOIIO permanente que tem o Estado para resolver 
incompetência e iiresponsabilid da iniciativa privada. A ativi
dade econômica da Bahia não se resume ao Banco Econômico. 
Este tem acionistas~ tem coritroladores, e eles devem ser responsa
bilizados. 

O Sr. Waldeck Omelas- Seiio responsabilizadoS. 
O SR. ROBERTO FREIRE - N"ao sei, neste Pals nunca 

foram. Neste País, ao contrário, seri:l.Jtte se beneficiaxani e estão 
nessa siblação exatamente pelo con!nio que sei!lpl"e mantiveram 
com o Sistema Fmanceiro. Esse foi o motivo da :tDinba discussão e 
é esta questão que deve ser aprofundada, porque.se está discutindo 
tefomJa do Estado. Aqui. todos aplaudiram a decisão do Govemo 
de refo:cnar o Estado, dar-lhe nova fimção. No primeíro momento 
em que isso deveria fazer valer um novo ~. voha-se para a 
velha prática fisiológica, porque um grupo econômico que tem 
peso, que tem força consegue dobxar o Estado. 

Foi nesse sentido que falei, não discutindo a baimidade, 
como não vou discutir a pemambucaDidade. Não discutirei os pau
listas defendendo o seu baneo, o que discuto é o papel do Estado 
nesse epis6dio. ·· 

O Govemo f'Iagilizro-se na sua proposta, no seu afã ref<JDllis. 
ta, e o exemplo maior é a sociedade toda discutindo essa al!emativa. 
Em Pemamooco, espero que a altemativa não seja essa. Não falo do 
Tesooro do cofie naciooal, dos ccfres públicos a nível naciooal, falo 
po<que é a minha -'buição. Provavelmente, os baianos vão falar do 
Tesooro estadual e dos ccfres públioos daquele Estado. 

Quantas empresas na Bahia, em Pemat:nOOco e em outros 
Estados não estão passando difiCUldades pelo a}lste necessário 
que o Plano Real está fazendo? São também desempregos, e não 
vamos estar aqui discutindo a questão, porque é muito !ãcil nessa 
hora tentar-se garantir empregos~ quando em outros momentos 
quer-se gaiaDtir exatamente o desemprego. 

Não entrei também nessa discussão, não cabe, porque esses
recursos que podem ser desviados exatamente para sanear o ban
co, que deveria ser única e exclusivamente saneado pela responsa
bilidade e responsabilização dos seus acionistas. nio poderiam sei 
emptegados em projetos estrutwadores na Região Nordestina. 
Fala-se de dois bilhões - signi.fl.Ca investimento maior do que a :rc
fmaria. mnito maior do que a Transnordestina e a refinaria no Nor
deste. Esses recursos poderiam signifiCar pam a própria Babia a 
integruçio do Pólo de Camaçari num grunde pólo petroquímica do 
nordeste oriental, beneficiando também a economia baiana. 

São essas as discussões que preCisam ser feitas, e .não para 
resolver - repito - incompetência e ii:responsabilida.de. E pior: na 
questão do Banco Econômico, a imprensa levanta suspeiçio quan
to à lisura no trato desses ream;os. Quis colocar apenas isso. N"ac 
é nenhuma provocação. não é nenhuma agressão a quem defende 
interesses do seu Estado e representa bem os anseios dos seus rep
resentados. Essa questão regiooal não esrá em jogo aqui, e, sim. ã -
nacional. ' 

Era o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 

paxa uma CO!'Tllmicação inadiáveJ: . 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Concedo a palaVIa 

ao Senador Pedro Simon. 
De acordo com o Regimento Interno. V. Ex• tem a palavra 

por s mimtos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma comunica

çio inadiável Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, penso que 
a colocação feita aqui é muito importante. Concordo com o que 
disse o Senador Roberto Freite. Longe de nós imaginar que o Se
nador Antonio Carlos Magalhães ou os seus colegas de repre
sentação da Bahia não estejam aqui representando seu povo. A 
análise feita com relação aos inte~ de um banço do Nordeste e 
da Babia é clara. Parto da tese de que o Senador Antonio Carlos 
Magalhães e seus 'colegas da Babia têm razão quando consideram 
correra a decisão de ontem. Mas se isso aconteceu, por que a deci
são do aia 11? 

Sr. Presidente, a quéstão dG banco baiano, a questão dos 
bancos biasileiros é conhecida por todos. O Banco Centr.!l vinha 
acompanhando-a dia a dia. A Naçio inteila vinha acompanhando a , 
preocupação do Senador Antonio Carlos Magalhães oo sentido de 
eJlCOill.ru' uma soluçio para a Babia. O que não dá parn. entender é 
que o Sr. Antonio Carlos Magalhães tenha feito a exposição ao Se-- -
nhoc Presidente e Sua Excelência t.eDha aceito a: argu:inentação da 
Sabia, chamando o Minislro da Faz<nda e o Presidente do Banco 
CeDb:al e dito "quero uma solução para a Bahia"~ ao que respon
deu o Mini&tro da Fazenda: 'Dão há oulra solução que não seja a 
intervenção". E, uma semana depois, mostrn que há oot1a intetvençio. 

Será que os argumentos apresentados pelo Senador Anto
nio Carlos Magalhães, nesta Casa. hoje, foram os apresentados 
ontem ou desde o início? O que não dã para entender é a altera
ção de posição do Presidente da República em uma matéria dessa 
importância. . -

Não se trata de mandar fazer oo abetar uma estiada. Trata· 
se de um projeto que visa à vida de um banco e à vida bancária na~ 
ciona.L Ou está certo o Senhor Femando Henrique Cardoso - e en
tendo que Sua Excelência o estã - com a decisão que tomou on
tem, ou está certo quando detemrinou a intervenção no dia 11. 
Não é possível entender. Não hoove nenhuma alleração poHtica; 
não mudoo o Presidente, nem o Ministro da Fazenda; não mudoo 
o Presidente do Banco Centr.!l do Brasil, tampouco o Governador 
da Babia; não mudai o Senador Antonio Carlos Magalhães; oo 
entanto, Sua Excelência tomou uma atitude rontradit6ria como 
essa em cinco dias. 
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Não me recordo na História da República de um anteceden
te igual a esse. Se alguém o coohece que o diga. W'ao o oonheço. O 
Senhor Fernando Henrique Cardoso que demita o Ministro da Fa
ZO!lda, que demita o Presidente do Banco Cen!r.U do B...Si! adver
tindo-lhes do ridículo que o fizeram cometer, do absunlo que o le
varam a pmticar. F=m-no imervir no banco da Bahia, ia que
bxar aqcele Estado, ia ser uma catástrofe. Ao invés .de COOf.tU-:00 
Sr. Antonio Carlos Magalhães, que já o avisaia, Sua Exoei.!ncia 
confiou Deles e decretou a inletvenção. 

Sr. Presidente,IIata-se da intervenção em um banco. Todos 
sabemos o que isso significa. Volto a dizer que toda a ~ 
noticiou o esfOIÇO que o S<:Dador Antonio Carlos Magalhães vinha 
fazendc desde o inicio. Não "'" P=CC que o S<:Dador Antonio 
Cados Magalhães fosse argumento novo. O esforço foi feito desde 
o início e não foi ouvido. O Banco Centmi não wviu. 

Houve, enlretanto, um fato novo. Perdoe-me o Senador A.J1. 
lOIÜo Carlos Magalhães, mas a Íll1pmlSa notieiou de que haveria 
um dossiê envolvendo a Direção do Banco Centm!. Li isso em to
dos os jomais. P<U"a mini o assunto da Bahia está reso~vldo. Entre
tanto~ tem que ser esclarecido perante a Nação se existe ou não o 
dossiê, se existe ou Dão, seja lá o que f<r, qualquer coisa em rela
ção à Direção do Banco Cenlral. Isso tem que ser esclarecido. 

Ou se dá um atestado de lisura ou se abre uma CPL O que 
nãO pode continuar a existir é a a1tem5ncia de informações, ou 
seja. ora existe um dossiê, ora Dlio existe, pois afinal estamos fa
lando do Presidente do Banco Ceniial e não de qualquer secretário 
ou diretor, que em um determinado momento está para sair e em 
outro não e que agom saiu em definitivo. Portanto, se existe ru 
não o dossiê, vamos esclarecer. 

Esse é o meu pensamento e por esse motivo gostei da nota 
do Presidente Femando Henrique Cardoso sobre esse aspecto. Sua 
Excelência quer saber. Se o tem, que se diga, que se esolareça. 
Este Pais, Sr. Presidente, já é apontado Jl<ili!. imprensa como um 
dos mais importantes • só perdemos para a lndia -, a nível mun
diaL em teimas de conupção. Somos considerados um pals oor
rupto a nivel intemacional. Os órgãos que fazem o levantamento 
dos valores de OOIIUpÇio chegam à conclnsão de que somos os 
vice-campeões. Num país em que se tem esse prestígio,. temas que 
tomaruma série de ações e decisões com relação a essa matéria. E 
uma delas é exatamente essa: se existe algo, que se diga, se Dão há, 
que Dão se diga. · 

Vejo duas questões. Com toda sinceridade? os argumentos 
do Senador Antonio Carlos Magalhães e da repi-esentação da Ba
hia a mim me convencem. A meu ver, o Senhor Femando Henri
que Cardoso não tomaria a decisão que toma'l ontem se não fosse 
baseado na. lógica.. Entendo-o e o :respeito." Foram incompetentes 
os seus auxiliares que o fizeram agÍI' da maneira ridícula. itervindo 
no Banco pata depois voltar atiás, einco dias depois, sem nenhum 
argumento contrário. Quanto a isso, não CODbéço antecedente Se 
algum dos meus colegas coohecer algum antecedente na História 
Rep1blicana que se prommcie. . 

A ultima palavra no regime presidencialista cabe ao Presi
dente. E hoje eu posso perguntar: a Ultima palavra no BiaSil cabe 
ao Presidente Femando Henrique? Ou eu, que sou amigo do Sr. 
Antonio Carlos Magalhães falo oom S. Ex". E a última palavra é a 
do Sr. Antonio Carlos, em se tratando da Bahia. Ou a última pala· 
VIa é a do Sr. Man:o Maciel, em se tratando de Pemambuco? OU a 
última palavra é a do Sr. Mário Covas, em se tratando de São Pau
lo? Ou a ultima palavra é a do Sr. Tasso Jereissati, em se_ tratando 
doCear.l? 

Esta pergunta fieou no ar. De quem é a última palavra? Até 
ontem, a Ultima palavm era a do Presidente da República. O Sr. 
Antênio Carlos Magalhães mooiioo que tein P=tígio. Alguém me 

dizia isso e me provava, porque está provado que o Sr. Antânío 
Carlos é o Senador que já teve mais prestígio na história deste Se
nado, deixando longe a figma de Pinheiro Machado, que, na Velha 
República, diziam que era o gil!Dde dono, o g>:ande responsáve~ o 
gr.mde chefe do Senado. Admiro, respeito e tenho carinho pelo Sr. 
Antonio Cados Magalhães, porque o considero um homem alta· 
mente competente. Ag<>ta, em temlos de Presidência da Rer,.<iblica. 
isso ÍlCOU no ar. Não soo alguém de ter a úl:tirce, :-:t\1.!.! a penúltima, 
:ücm a antepenúltima palav:ra. Z...!a; posso dizer que meü C-c .. ~m.::t
dor Antbnio Britto, "em termos de Rio Gtande do Su~ pode dizer. 
Não é dele a última palavra? Isso ficou no ar. 

O Senhor Presidente da República, lameutavelmente, foi le
vado a isso por uma assessoria equivocada e in:espoilsáveL Os .ar
gumentos do Sr. Antonio Carlos Magalhães são válidos, eLos o 
etam aDiem como também no dia 11. E se o Senhor Presidente da 
Rcpáblica ~-moo ontem - e acho que acertou - Sua Excelência co
meteu um ato de iaesponsabilida levado pela sua assessoria. de 
praticar o ato de intervenção pua voltar atrás, como voltou ontem.. 

O SR. AliiTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, por ter sido citado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - De aoordo com o 
ineiao VI do art. 14 do Regimento Interno, por ter sido citado no
minalmente pelo Senador Pedro Simon. no seu pronunciamento~ 
concedo a palavra. per cinco minutos. ao Senador-Antonio Carlos 
Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALIE\ES (PFL-BA. 
Para uma explicação pessoal Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, disse que Dão aceitaria provocação. 
Nilo vou aeeitarnem do meu querido amigo e mestre, Pedro Simon. 
- Faço uso da palavra apenas para dizer que tenho recebido 
telegramas de vários Estados· outros Senadores até falarun -,la
mentando que eu não tenha sido eleito senador por suas Unidades 
Federadas para defender alguns bancos que sofreram intervenção e 
Dão foram OOJ:retamente defendidos por seus representantes. La
mento. Recebi mais de vime. Poderia ler um, mas não o farei. Não 
me interessa esse assunto. • 

O eminente ~ Pedro Siplon ressaltou que a atitude do 
Presidente da República aS;ora foi certa. Isso é o que interessa.. Sé 
o Presidente acertou, vamos bater palmas a Sua Excelência e Dão 
criticá-lo. 

Até queria trazer alguns recortes do meu querido mestre, de 
1985: "Congresso começa a decidir boje a solução fmal pata os 
bancos~ PMDB gaúcho pressiona". Tudo isso desaparece. O apoio
do Senador Pec:lrc;> Simon a nossa causa é muito importaD1e e aBa- · 
hia não o dispensa. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Vou ler o art. 14. 
inciso VI, do Regimento Inr.erno, para que os Srs. Senadores to-
mem conhecimento de qu~ a partir de agora. quem for citado não 
teiá mais direito a fazer uso da palavra pata uma explicação pes-
soaL po<qaeapenas dois O<adores têm esse direito na mesma sessão. ·--

Art.l4. O Senadorpoderâ fazer uso dapalavxa: 

VI - para explicação pessoal em qualquer fase da 
ses~ pc:r cinco minu~ se D.OI.trinalmente citado na 
ocasião, para esclaiechnento de ato ou fato que lhe tenha 
sído atribuído em discurso ou aparte, não sendo a pala
VIa dada, com essa rmalidade, a mais de dois oradores 
na mesma sessão; 

A palavra já foi concedida ao Senador Roberto Frehe e ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

Continua a lista dos oradores que usaria da palavra pata 
uma comunicação inadiáveL 
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Coneedo a palavra ao Senador José Eduat<!<> Outra. 
S. Ex .. dispõe de 5 minutos, nos termos do art. 14. inciso 

Vll, do Regimento Intemo. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT ..SE. p,, uma co

municação iDailiáveL Sem xevisão do omda:.) • Sr. Preskiente, Sr's 
e Srs. Senadores, esse episódio serve pam nos most:rnr que. i.u:feliz
mente, neste Pais, a máxima dos nossos h"betais continua sendo 
''farinh~ pouca, meu piriio primeiro ... 

E preciso que sejam separados os interesses dos con:e.o.tisw. 
do Banco Econômic:o, particnlgnnente dos pe<peDOS. Icc!o.sh.··, 
deve ser separada a funçio fomemadora do desenvol.vimenh> da 
Bahia e do Nordeste, desellCadearl• pelo Banco Ecan6mico ao km· 
go da sua história, dos interesses dos grupos ecDDilmicos e dos 
proprietários desse banco, os quais o levaram A insolv&lcia. 

Aliás, entendo.ah\ o eorutrangimento que vimos aqui por 
parte de Lidexançols do Govemo e por parte de parlamotllares da 
base de sustentação àc Gov=o, porque a explicação prestada par· 
ticulannente pelo L!<ler do Gov"""' !!p!"OS~ = oontr.Wção. 
Não se pode dizer que a !1Je(lida tomada pelo Govl:mo, a partir 
dessa esta.t:ização do Banco Econômico, foi a mais acertada e, ao 
mesmo tempo, CODtinuar considerando como prestigiada - a não 
ser que entendamos esse tetmo prest:i.gjada da mesma fonna daquele 
qu_e é aplicado aos técmcos de futebol· a Direçio do Banco Central. 

De acordo com a nota do ato oficial do Banco Cential, a in
tervenção' estava sendo decretada por insuficiência patrimonial e 
incapacidade fiDanceira de honrar compromissos assumidos, com 
infringência às nonnas referentes à conta reserva bancária mantida 
no Bacen. Inclusive. justificava a opção pela intervenção e não 
pela administração especial temporária. }lstamente porque, se isso 
acontecesse, com~ o Banco Económico teria que voltar à li
uha de redesconto do Banco Cen!Il!L 

Os Líderes do Governo vêm dizer que Dão vai ser investido 
neDh~ tostão do Tesouro paxa. salvar o Banco Econômico. mas 
não falam dos R$3 bilhões ou R$2 bilhões, de acmdo eom as ver. 
sões que normalmente surgem. que já foram investidos. Não men. 
ciomm, inclusive. que, de acordo com a própria nota .do Banco 
Cential. a partir do momento em que o Banco Econômico deixar 
de estar sob o estado de intervenção e passar para a situação espe
cial de administração especial. provavelmente ele voltará à l.i.nha 
de redesconto do Banco Centml. N~se caso, mesmo a desapro
priação por valor simbólico, por parte do Govémo do Estado da 
Babia. na prática, vai significar um :r.ejuít.O ~ os contribuintes 
daquele Estado. 

Com relação à aímuação de que os t"eSJX'IlSáveis vão ser pu~ 
nidos. eu gostaria de saber se 0$ xespoos4vêis pelo então Banco 
Sul Bia.Sileiro, que o levaram à bancaii'Ota. provocando, inclusive, 
a sua esta.t:ização, f= punidos por algum ato em relação ã má 
gestão daquele banco. · . 

Aconteceu que, naquele episódio, o Estado, mais uma vez, 
serviu de "Papai Noel" da iniciativa privada. O Banco Sul Bxasi
leiro foi estatizado. saneado, passoo. a ser um banco eftciente e im
portante para a região Sul do Brasil e. agcn, pensa-se em privati
zar o Banco MeridionaL 

Novamente. o Governo biasileiro volta a aplicar aquela ve
lha máxima de ''privatizar os lucros e socializar os prejuízos". 

Todavia, há ainda dois esclarecimentos que devem ser 
feitos: o primeiro diz respeito ao relatório que o interventor do 
banco afirmou que será feito, demonstrandO que algumas das 
operações não usuais • .;,e foram feitas antes da intervenção, te
riam beneÍ10iado empresas ligadas ao mesmo grupo empresa
rial do banco; o outro sobre se há oo não um dossiê de posse do 
Senador Antonio Carlos Magalhães com relação aos Diretores 
do Banco Ceutral. 

Pode-se dizer que foi invenção da imprensa escrita. Conw
do, ouvimos. por exemplo, o Deputado José Carlos Aleluia, do 
PFL da Bahia, afli'lll3l' que cobraria uma audiência secreta com os 
Diretores do Banco Central pan justifl.car todo o tratamento com 
re~ção aos bancos privados, ameaçando, inclusive, a criação de 
uma CP! do Sk;1.ema F~i.J:o.. 

De repente, es$C asSUD.to passa a não ter mais interesse ou a 
não exist!r m.a.:s motivo para ser COD.Yocada uma (ll!. No nosso 
omte;J.dimentc, os mctivos não dcixatam de existir. Se fosse convo
cada t:.ma CPI, teria todo o !lOSSO apoio. 

O que esperu:lCS, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. é 
que também. DZS:k! questão do Banco Econêmico, não ocoaa o 
que tem SJJcedido em diversas ouu:as ocasiões, e:m. que as elites 
deste Pais '""'- u:;ado as demandas dos pequenos correntistas para 
fazer dos i:o.teresses da sociedade os seus interesses particnla:res:. 

E· a o que ti.oha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigci6. 

!Jwante o dis.:urso do Sr. José EduattkJ Dzara. o 
Sr . .!tilio Campos, 2" Vice-Presú:knte, deixa a catkim 
da presidincia, que é ocupada pelo Sr. úvy Dias, 3° &
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (I.evy Dias)· Coneedo a paiaVIa a 
nobre Senado!l! Beuedita da Silva para uma eomunicação inadiã. 
vel, ~lo prazo de s minntos, nos tennos do art. 14. inciso vn. do 
Regimento Intemo. 

A SRA. BENEDITA DA Sll..V A (PT·RJ. p., uma comu
nicação inadiáveL Sf:m revisão da madora.) - Sr. Presidente, 
.SRA.s e ·srs. Senadores, não poderia deixar este plenário sem an
teS fazer dois registros.. 

Primeiro, inicia-se, amanhã.· o 100 Encontro Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, ocasião em que iremos tratar da -con-
juntura política nacional, da nossa estratégia. das ref0Illl3.S consti
tucionais. da estrài.égia de intervenção pa.xa este período, os desa
fios que estão colocados para o Partido dos Tmbalhadores na 
constnição partidária, estanlto e regimento, a política frente aos 
movimentos sociais, a pol"rtica eleitoral para 1996, avaliação e 
eleição do Diret6rio Naciouaj. 

Considero inadiãvel este registro. já que começaremos ama- ... 
nbã o Encontro, que será dedicado aos três séculos da morte de 
Zumbi dos Palmares. 

Sr. Presidente. pe&ria fossem registrados, na íntegra, os ar
tigos impressos pelo Partido, referentes à citada homenagem, para 
que pudéssemos. oportunamente, fazer menção a essa data. Para
benizo o Partido dos Trabalhadores pcx esta iniciativa. 

Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadores, tenho outia situação 
relevante a ser u:atada nos minutos que me restam. Peço também 
que seja publicada na íntegra a carta que recebi da Associação dos 
Empregados das Empresas Fetroviárias. . . 

Sendo do Estado do Rio de Janeiro, não poderia deixar de 
trazer ao conhecimento deste Plenário que a Associação dos Em
pregados das Empresas FenoviáriaS está rogaudo a atenção de 
cada um de nós, Senadores. para um fato que a está atotmentando. 

Os funeionários estão-se vendo totalmente desamparados, 
porque a Rede FeiiOViária Federal. empresa Íilcloída no Programa 
Nacional de Desestatização por decreto presidencial, teve, por 
conta de sua situação, uma forma diferenciada de privatização. que 
é o arrendamento. 

Por esse motivo, os trabalhadores dessa área. alguns com 
idade avançada. neste momento. estão bJscando o apoio desta 
Casa, o nosso respaldo, objetivaodo a realocação de pessoal. 

Passo a ler trecho da carta dirigida a miuha pessoa pela As
sociação dos Empregados da Empresas Ferroviárias. 
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O BNDES lançará o leilão por malha (Sul, Sudes
te, Oeste, CeD.tro-Oeste e Nordeste), e o vencedor pagará 
à União pela concessão para o serviço de transporte de 
carga e a RfFSA terá uma receita de arrendamento de 
sua área operacional. fJ.CaDdo os concessionários Vence· 
dores dos leilões, responsáveis pela mam1tenção.. opeta
ção, investimentos e administração. Toda a opemção 
ser.i deles. 

A preocupação dos fenoviários se dá por já ter sido anuL 
ciada a demissão de 20 mil num total de 42 mil servidores. confor
me declaração do pr6prio BNDES. não existindo uma defl~:.:ã.o 
quanto ao futuro dos em.pmgados da RFFSA. _ _ 

Ora, se já foi dito que 20 mil seri.9 demissionários, não 
existe preocupação maior entre os trabalhadores que a amargura 
de saber que a empresa quer demitir esses 20 mil hoje e que,não 
existe nenhuma garantia para os 22 mil restantes. _ 

Então, o que se busca neste mcmento ·e jã buscaramjmto ao 
BNDES- é que haja uma rea,locação do pessoal da Rede Fenoviâtia. 

Mas, quando cía discassã.o com. o BNDES, foi 'dito que essa 
não seria função do banoo, mas da Rede Ferroviária juDio ao Mi
nistério dos Transportes e ao Ministério da Administrnção Federal 
e R•f= do Estado. Sr. Presidente, Sn e s,., Senadores. tam
bém acredito qoe seja. 

Cqmo é uma situação altamente agmvante. gostaria de soli
citar aos Srs. Senadores o apoio pan, em comisslo. :respaldarmos, 
diante desta aflição que estão vivendo os fen:oviãrios, discutirmos, 
conversarmos com os Ministtoi dos Transportes e da Admjnjstra. 
ção Fedeta! e RefOIIDa do Es!ado, DD sentido de que possamos en
contrar uma salda para os fetiOViários o a gliiliMia de que não se
rão demitidos, mas que set.!o realocados, pois sabemos estar fal
tando prestação de setviços demo <lo Poder Público. Então, eles 
poderão ser r~alocadoc;: com o comentimento do Ge-lemo Federal. 
da vontade p •lítica desses Ministérios. 

Era o "'~ue tinha a diLer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE ASRA. "fJE· 
NEDfTA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

1995- TRÊS SÉCULOS 
DA MORTE DE ZUMBI 

fuúmeras focam as formas pelaS. quais a íCbeldia negra con
frontou-se com a exploração. a 11ioléociae 3 opressão~ decorrentes 
do regjme de produção esaavagista no P.ds. 

Desde o banzo, uma espéeie de greve <je fome, a fuga isola
da. o aberto pre.vemivo, o suicfdio, as confrarias religiosas, a práti
ca e.scondida das I<iígiõeo africonas, até as guetrilhas e a participa
ção relevante d::. população .negn e escrava nas .insmreições urba
nas (Alfai::I<S, Balaiadas, Malés, Cabanagem, Faxroupilha, Chiba
ta et:::.). São movimentos que ao longo da esaavidão expressam 
Ul..'13. !nte.nsa lu~ do uma classe contra a outra. a dos escravos e a 
dos seDh;;~ como resposta da' população negra escravizada à 
brutal reprusã.., a que estava submetida. 

ll.ütre todas essas formas de b.Ita, a organização dos Quilom
bos, con:nmidades constituídas por negros e negras fugitivos, por 
bi3ll.COS e fndios m.axgjnalizados, senHerras e sem fortunas, e es
truturadas em leis comnnitárias, conformou a ma1s avançada e so
flSticada estrutuia de resistência e luta. orientada por uma só regra: 
quem vier por amor à hõerdade. fica! 

O Quilombo dos Palmares foi o mais importante de todos. 
Localizado na antiga Capitania de Pernambuco, resistiu a ~me
roo ataques, de 1595 a 1695. A popllação do Quilombo chegoo a 
atingir 30.000 habitantes, um número expressivo para a época. As 
pesquisas que embasam esses dados <lemonstnun, também, que 

Palmares foi um Estado democxático e de caavivência pluri-racial. 
pelo qual tanto sonbamos e temos lu!ado. .. 

É lógico que uma organização desse tipo não poderia sobie
viver numa sociedade como a escravista. 

Após ínúmexas expedições e sucessivas derrotas das tropas 
enviadas para vencer Palmares, a ú~ comandada por Domin
gos Jorge Vefuo, que a história oficial tenta nos impor como um 
"herói bandeirante11

, conseguiu, em um verdadeiro massacre. ~ 
truir o Quilombo. 

. Palmares grandes dirigentes surgüam. Tanto bamel)S 
como , lleres. Entre elas se destacaram Acotirene, Dandara e 
Aqualtune. Entre eles se destacou Zumbi. Um jovem que, aos 25 
anos. assumiu o comando de Palmares, num perlodo de muitas 
coàquistas e de resistência às investidas visandO a-sua destruição. 

Após o ataque que destruiu Palmares, Zumbi fugiu com um 
pequeno grupo de oompanbeiros quilombolas e tentou organizar o 
que restou. Não conseguiu. MOireU. assassinado em 20 de novem
bro de 1695 e, com a sua morte, Palmares deixou de existir. 

CONSCIÊNCIA NEGRA-ZUMBI VIVE! 

O IllOVim<:nto negro brasileiro ttansfonnoo a data da -"'de 
Zumbi, a 20 de novembro, no Dia Nacional da Consciência Negm. 
por entender que Zumbi é um dos maiores símbolos da luta do povo 
negro por uma vicia feliz, livre e igualitária. Por uma libelciade maicr, 
a liberoade com igualdade. a ser canpreendida e Íilco1pOlllda pel6 
Pli:tido dos Tial>alhadores em seu ideário socialista que procura edifi
car uma sociedade nova, semlleDbum tipo de cirnúmç2o e aplozação. 

É = coe.&r=ia com esse ideário que a direção do Pattido dos 
J'M!baclces aprovou. em conjmto com militantes negros e negtaS do 
Partido. a proposta de oonferir ao lO' Encontro Nacional do PT o cná
terde ha:r:<nagem aos 300 Anos da Mxte do Zumbi dos Palmares. 

Essa homenagem, além de reverenciar a memória de Zwn
bi.. pretende expressar o w.wprometimento do Partido dos Traba
lhadores com a IIànsfonnação das oondições de trnbalho e de vida 
da população negra e com o fortalecimento da luta contra o racis
mo. em nosso País e em todo o mnndo. 

PAUTA: 

I -Situação política nàcional e estratégia de intervenção do _ 
PT para o peiÍodo -

- ConjuDtura política nacional 
- Refonnas constitucionais 
- Estrntégia de intervenção do PT para o período 
II- Desafios da construção do PT 
-Construção partidária 
-Estatuto e regimento 
-Política do Pr frente aos movimentos sociais 
-Política eleitotal para 1996 
m- Avaliação e eleição da direção 
-A vallação da campenha 94 
-Avaliação do Diretório Nacional 
- Eleição do Diretório Nacional 

AEEF 
ASSOCIAÇÃO DoS EMPREqADOS DAS 

EMPRESAS FERROVIARIAS 

Excelentíssimo Senhcx 
Líder do Partido do PT 
Senadora Benedita da Silva. 

Rio de Janeiro,16 de agosto de 1995-· 

A Associação dos Empregados das Emptesas Ferroviárias 
roga a atenção de V. Ex" para os fatos que atormentam aos funcio
nários da Rede Ferroviária Fedetal S.A-
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A RFFSA, empresa incluída no Programa Nacianal de De
sestatização, por Decreto Presidencial. teve por conta de sua situa
ção, a aplicação de uma forma diferenciada de privatização que é 
o~. 

A Empresa tem sérios probl~ de titularidades de ativos, 
.m:esto de receita e mais uma série de outros fatores que levar.un o 
BNDES a não 0011duzir o processo da RFFSA no modelo tradicio
nal. que é fazer a avaliação da Empresa e depois fazer um Ieilio de 
ações de controle, porque a projeçãO feita com base em estudas da 
Empresa de ooosuitoria OODlr.ltada pelo BNDES, indicava que o flino 
resuitame. em primeiro lugar, não seria suficiente para pagar a divida 
da RFFSA. As ações seriam vendidas por um peço I>eglltivo. Impedi
dos de passar esses ativos para a iniciativa Jrivada. o BNDES opru 
pelo modelo apresemado pela consultoria A sscriação Nova Ferrovia, 
que propos uma divisão da Empresa em malhas. 

O BNDES Iauçará o Ieilio por malha (sul, sudeste, oeste, 
centro-oeste e nordeste), e o venoedor pa~ a União pela c:cuc:eo
são para o serviço de transporte de carga e a RFFSA leli uma re
ceita de arrendamento <lo' suo área operacicmai. ficando os CCOC\'SSio
nários vencedores dos leilões: respcmsáveis pela ~- ope<a
ção, investimentos e administxação. Toda a operação seci deles. 

AEEI' 
Assoáação dos Empregados das 

Empresas Ferroviárias 

O que nos faz rogar a atenção de V. Ex' é o fato de a ctire
ção da RFFsA estar ammciando que demitirá 20 mil de um total 
de 42 mil servidores, não existindo, cooforme d<darnção do plópôo 
BNDES, uma definição quanto ao futuro dos empregados daRFFSA.. 

Não existe semimento pior, no âmago de um trabalhador, 
do que a amargura de estarmos descobrindo que se a empresa quer 
demitir 20 mil boje. não exish,-nenhuma garantia para os 22 mil 
restantes.. Uma vez que as regras do leilão são :omito cla:ms: o con
cessionário não assume nenhuma resp:tnsabilida.de com passivos 
tra.ba.Ihistas e muito menos com absorção de ~gados.. 

Somos 42 mil tiabalbadores bJ;asileiros que não estão ros
cando en!Iaves para o Progouna Nacianal de Desestatização, que
remos, sim. garantir um tratamento digno para aqueles que consti
tuíram a feiltWia no País. Pedimos, sim. a intelve:oção dessa Ouvido
ria. 110 sentido de se abrir uma discussão com o Ministério da Refor
ma Adminjsttativa no Estado, Ministêrio dos TrimSpcites e BNDES 
para que se abra o direito de opção para que os l\mcionárics da 
RFFSA possam ir para setores do Govemo carenleS de servidores-

Somos ferroviários brasileiros que clamam a esta OUvidoria 
por garantias de respeito ao ttaballiador e a~ cidadão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nobre Senadora Be
nedita da Silva. V. Ex• será atendida, na forma regimental. 

Conoedo a palavxa ao nobre Senador Geraldo Melo para co
lllllllicação inadiável, pelo prazo de cinoo minutos, !lOS termos do 
art.l4, mciso VII. do Regimento Interno. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para nma COillllllÍ
caçio ÍlladiáveL Sem revisão do orader.) - Sr. Presidente, Sr's e 
SIS. Seua.dotes, estou recoaendo à. conmni~o inadiá,_ve~ porque, 
embora fosse o primeiro orader insorito ap5s o Expedieule, prova
velmente serei o último. 

Retomo ao tema do Banco Econamico porque há dúvidas 
que o debate suscitou em mim. 

Notei muita indignação e ouvi a proposta de serem cmcifi
cadas algumas autoridades. Na realidade, não enleildi essa indig
nação tempoxã. prematura. 

O eminente Senador Roberto Freire, por exemplo, está Íll
digoado porque ninguém será: punido e, se for, o seu sentimento se 
leli perdido xm mais pura ÍllUtilidade. 

OUtros alegaram que houve uma adminis!Iação i=sponsá
vel do Banco Econômico e atiram pedras no Presidente da Repú. 
blica. como se Sua Excelência fosse o administrador do banco. 

O querido Senador Pedro Simon piotesta com o que cha.: -
mou de "o Presidente da Repliblica voltar atrás da decisão que fôra
tomada I10 dia 11" . 

O Presidente da República não vohoo atrás. Houve um fato -
novo no processo do Banco Econômico; um fato oovo relevante. 
que foi a mutlauça de propriedade das ações que controlam o capi
tal do honro. E mudoo por decisão do Govemo do Estado da Bahia. 

Mais uma vez pergunto: em que pode o Presidente da Re
pública ser responsabilizad por uma decisão soberana do Gover-
110 do Estado da Bahia? Isso pode significar- como enlelldeu o Se
nador Roberto Freire - que o Governo da Babia apunbaiou as suas 
pretensões neoliberais. Pode até ser. Mas o que tem o Presidente 
Femando Henrique Cardoso a ver com o fato de o Estado da Bahia. 
apunhalar ou deixar de apunhalar as suas reses neoliberais? 

Creio que este episódio nos ensina. a todos, que somos pri
sioDeiro.s de um sistema f.manceiro no Brasil que precisa ser modi
ficado urgentemente. Todos soiQOS prisioneiros de nonoas que 
emanain de uma instiblição que exerce um papel de bltelar o siste
ma fmanceiro. que é o Banco Central. exercendo uma soberania 
que o toma. ao mesmo tempo, um 6Igio do Poder Legislativo, do 
Poder Exerutivo e do Poder Judiciário. E essa soberania precisa 
começar a ser questionada. Longe de isso ser um indício de que o 
Ba!lco Central precisa de autonomia. Essa é uma prova de que 
essa autollO!Ilia. para ser 0011oedida, requer a revisão dos poderes 
do Banco Central. que são excessivos. 

Então. na realidade, não vejo também por que cruciÍlcar o -
§enador Antonio Carlos Magalhães, que está aqui oomo repre
sentante do Estado da Babia romprindo o seu papel, lutando pelos 
mteresses do seu Estado. Aoredilo que o Presidente da República, 
este sim, tenha vivido as horas mais c:Iif'I.Ceis do exercício do seu 
mandato. Não creio que fosse essa a sohlção que gostaria de to
mar, nias Sua Excelência também é prisioneiro de um sistema fi
nanceiro que precisa mudar, o que ainda não ocorreu. 

Imagino como seci 'O processo de reflexão do Presidente 
ante a opçio de auzar oS braços indiferente ou intervir, como fez, 
e deixar que apodreça. que se desellcadeie, que se acUmule um 
processo de deteriornção que pode CODtaminar todo o sistema fl- -
nanceiro nacional 

Aiilda estamos vivendo mun Pais em que é proibido banoo 
quebrar. O Pais não está prejJaiado pan isso. Por esta razio o Pre
sidente da República, ao tomar as decisões que tomou-e ao agir de 
maneira compatível com os fatos novos que ocorreram, inde
pendente da sua vontade, com uma mudança do controle acio-
nário do Banco Econômico, está vivendO hoje o rescaldo dessa 
decisão. E qual seria se tivesse pemlitido que a estrutura do Ban
co Econômico fosse para o espaço e com ele todo o sistema finan- -
oeiro naciooal? 

Flz esta mtervençio porque gostaria de entender, delllro de 
tudo isso, onde está a rolpa que se procurou atn'buir ao Fresidenle 
Fernando Hemique Cardoso, quando o que Sua Exceléucia fez foi 
tomar uma decisão responsável, .grave, severa,. de evitar que, DO 

dia de boje, o sistema fiila!lceiro nacianai estivesse td.almente de
sestabilizado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência vai 
cooceder a palavra a mais dois oradores que estão inscri!Os para 
uma c:omuuicação inadiável. F.m seguida, voltaremos à lista de 
oradores. 

Conoedo a palavxa ao 110bre Senador José Ignãcio Ferreira 
para uma comunicação Ílladiáve!, pelo prazo de cinoo miimtos, nos 
leililOs do art. 14, VII. do Regimelllo Interno. 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para vida, mas há muito desdobmmento. Vamos responsabilizar os (fi; 
uma comunicação inadiável.) . Sr. Presidente. sn e SIS. SeDado- retores do banco. pois a continuidade do processo de apuração _de 
res, sigo a mesma linha do eminente Senador Getaldo Melo, por- responsabilidades de cada um vai existir. Vamos aguaxdar que o 
que ouvi todas as manifestações que aqui fOram feitas. algumas Governo e a sociedade baiana criem as condições para que se su-
delas entreabrindo uma sutil condenação ao comportamento do perem os problemas que existem hoje. Diria até que isso foi um 
Presidente da República. enorme "pepino" jogado no colo do Govemo, da sociedade baíana 

Na verdade, julguei que não poderia deixar de levantar mi- e das lideranças maiores da Bab~ pois, agora, 3.vocaram a si o de-
nha voz aqui em relação ao Presidente Femando Hemique Cardo- ver de resolver esse problema. E importante ressaltar, entretanto. 
so. Sua Excelência está promovendo '"""'Pais mais do que só um que Dão há dispêndio oovo de dioheiro público. 
esforço de estabilização da economia, de futuro reaquecimento da Por último quero fazer um pedido e faço-o com veemência 
eronomia; está promovendo neste País um esforço muito talento- pmque acredito que isso é o mais necessário nesta hora. Ou seja, 
so.. conduzido com muita determinação e muita coragem de mod- que sejam apcxttadas as :feSIXJD.Sabilidades e formalizadas as ~ 
emização das estrutnras deste País: modemização, redimensiooa- míncias con1ra quem quer que mereça ser denunciado. É preciso 
mcmto, reengenharia do Estado e modernização da sociedade. que as denúncias, que estão embutidas, eDlUSlidas e encubadas, 

Dessa fonna, as vozes daqueles que recoohecem isso Dão venham a público. Se elas existem, que venham a público. E se 
pxleriam afmal de contas, deixar de altearem-se nesta hora. O não ex is~ que se explicite com clareza que Dão há nada contra a 
Congresso Brasileiro tem estado ao lado do Presidente. dando a hooombilidade e o O"ffJpcwt8D'IfO:Jlro dos Diretores do Banco CeiJ1I3l. 
sua participação nesse esforço de' modernização das e&trutUias do Esse talvez seja o fato maion Queremos ouvir aqui o que se 
País, um País enconlr.ldo C90' um tecido legislativo para um tem- tem CODira os Diretores do Baneo CeD!Ial. Temos que identificar e 
po do passado, que, portamo, Dão criava condições para que avan- depois punir quaisquer culpados, sejam eles quem f~m. Portan
çasse. Estamos :retiiando essa estrutura legal. ctiando uma outra. e to. temos a necessidade, não havendo o que denunciar, de que se 
também condições para que este País possa respirar livremente, diga capressamente que não existe nada contrn. figmas da maior ex-
m.tm tempo novo, de globalização da economia, de modem.idade, pressão que comandam os destinos do sistema fmancciro deste País. 
dé sociedade da infatmação, do coobeci.mento, de sociedade pós- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
modema; pós-capitalista. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palaVIa à 

Nesse episódio, fico muito à vontade, porque tCDho enor- nobre Senadom Marina Silva para uma comunicação inadiável. 
mes restrições à possibilidade, por exemplo, da independência do pelo prazo de S minutos, nos termos do art. 14, inciso vn. do Re
Banco CeD.tial. Penso que o Banco CenD:allegisla,. condem e exe- gim.ento Intemo. 
cuta a sentença. Fazendo suas resoluções, legisla. Executa essa;; _ O SR. SEBASI'IÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a pa-
resoluções, ct:iando as condições para que elas sejam cumpridas. E lavta em seguida como Uder. 
judiciário, na medida em que decide qual o banco que vai ser su- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' está inscrito, 
pri.mido do tabuleiro do sistema fllllUlCeU:o; é executor da sentença como Líder, como proxi.mo orador. 
quando intervém ou quando liquida um banco. A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pata uma eomnnica-

Sr. Presidente, é muito poder nas mãos do Banco Cen1I31. ção inadiável Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, SI's e SIS-
Nesta oporblnidade, quero voltar ao ponto centtal que me Senadores? gostaria de fàzer apenas um pequeno comentário, para 

trouxe aqui Trata-se exatamente do Presidente Femando Henrique não dizer que não falei de bancos, com relação a toda essa discus-
Catdoso? que, nesse episódio~ se afastou um pouco do (pie o tem são que aqui OCOtteU. ,·· . 

preocupado ainda mais, que são os problemas globalizados do O I3Iasil tem TI Estados e a soma dos represenrames de cada 
País, e foi se ater ao problema do Banco Econômk:o, que tambêm um deles dá a composição desta Casa, que é de 81 Srs. Senadores.~ 
é muito grande. Mas não vejo COD19 responsabilizar o Presidente :Mas. na queda de hlaços can o Govemo, no que se refere à cõse da .... 
da República ou apontar, no comportamento de Sua Excelência, falêocia dos bancos, a Bahia está provando que é o número 1. E isso 
uma fraqueza que não é sua.. A decisão, inicia.4uente. foi técnica, ficou pateDte aqui na disaJssão levada adiante por vários Senadores. 
tomada, evidentemente, com a collCOidáncia do Presidellle da Re- inclusive com o briihaDle discurso do Senador Pedro Simon. 
pública, mas, técnica, promovida pelos diretores do Banco Cenlcll Mas o que me IIaz a esta tribuna é o fato de que hoje, de 
com a concordância do Sr. Ministro da Fa:z.llllila, Pedro Malan. uma forma muito entristeccdoza, o jomal O Estado ele S. Paulo 

A OOiladecisãotambémfoi técnica, embOla sepossadizerque IIaz a no~cia de que o Govemador do Estado do Acre está envol
foi política. Mas foi téCnica 1astreada na evidência de que eta preciso vido num episódio desagnuláve1 de contrabando. 
fa= aquilo naquele instante pehs razões a que se reportou o nobte É lamentável que, mais uma vez, o meu Estado apareça en-
SenadorGeraldoMeloetantosootrosqueseprommciarnmaqui. volvido em casos dessa natureza. E. para. tentar esclarecer esse 

Na verdade, Dão temos, Sr. Presidente, "" questão política, triste episódio, entr.unos com um pedido de informação: os Sena-
que pensar em coisas geométricas, Simétricas? pois JDllitas vezes as dores Nabor Júnior e Flaviano de Melo e eu. 
ações políticas são tomadas no ftagor do tircteio, da antevisão das E gosfaiÍl!, inclusive, de historiar um pouco a xespeito do 
conseqüências que não se desejam. e o Presidente da República acontecimento. E que há mais ou menos nm mês o Govemador do 
·pode imaginar o quanto sofreu naqueles momentos pam tomar a Estado do Acre, o Sr. Orleir Camel4 fez uma viagem Pua os Esta:_ 
decisão que tomou. dos Unidos, com o objelivo de, segundo ele, buscar rerursos p3Ill 

O que provavelmente terá faltado foi a cormmicação neces- a construção da BR-364, que liga o Bl11Sil ao Pacífico. 
sária. de que o Presidente avançou. Sua Excelência. sim,. é quem É clarQ que nessa viagem S. Ex- não obteve recurso algum, 
tomou a decisão. E ficou parecendo que foi tomada uma decisão mas COilseguiu comprar um avião particular, agota apreendido em 
quase que a rebote dos acontecimentos. O Presideme enfrentoo os São Paulo, o Boing: 727-200, com uma carga suspeita. pois as mer
acontecimentas, tomou a decisão, e isso é que precisa ·ser dito a cadorias não tinham qualquer nota ÍJSCal ou qualquer documento 
toda a ~ação b!asileil:a. da Rc=ita Federal, tendo sido portanto aJX""ndidas. 

E elogiáve1 o comportamento das lider.mças baianas, do go- É estianho que se utilize t<CUISOs públicos, que se faça uma 
vemo baiano e do Senador Antonio Carlos Magalhães. Não há dú- viagem sob o argumento de que iria buscar dioheiro para construir 
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a estrada e, ao fmal. para o Estado volte com a mão abãnando~ mas 
compre um avião pua sua fmna particular. ' 

Mais estr.mho ainda é o episódio envolvendo o referido 
avião. Ao ser apreendida essa meiCadoria, a tripulação do avião 
alegou que se tratava de roupas, vestimentas. Eram lfO caixas, e é 
ainda surpreendente que uma tripulação tão pequcma utilize 110 
caixas para ttansportar roopas. Eu diria que nem mesmo a D. Ma
ria I. qualldo fugiu de Po<tugal par.o o Brasil trouxe tanta vesti
menta em tantas caix~ como a trip.daçio.desse avião. 

E mais ainda. Sr. Presidente, St's. e Sr.;. Senadores, o falo 
de que foi dado um e!ldereço falso, de uma tal Avenida Rio Bxan-
00. que não foi identificada - parece-me, não sei se é no Estado do 
Rio de Janeiro. Em função do nome da empres.·é que chegou.ose 
ao proprietário, pois no nariz do avião, na frente do avião, estava 
escrito Mammd Came!i. Esse é, inclusive, o pcimeiro caso de con
trabando com griffe. pcxque, além de estar sendo contia bandeado, 
o avião~está assinado pelo dono do avião. . 

E interessante, mas. ao mesmo tempo, lamentável, e esses 
falos devem ser esclarecidos. Primeiro, par.o que não haja umpre
julgamento apenas pelas.notfcias de jomal. e. por isso, es""""" so
licitando formalmente"todas:..S infounações e os docuinentos. 

Como o epis6dio é de conhecimento público. e o meu Esta
do é realmente muito sofrido, tanto pela falta de recursos quanto 
pela falta de um projeto de desenvolvimento, que até hoje sucessi
vos governos não têm tido a capacidade de apresentar, e mais ain
da; por esses epis6dios lamentáveis que s6 dificultam a nossa pos
sibilidade.de conseguir algum tipo de apoio. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a pa

laVIa como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra, 

como Llder, ao ilustre Senackx Sebastião Rocha. V.&' dispõe de 
vinte minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Cano Lider. 
Sem revisão do mackx.) - Sr. Presidente, SI's e Sm. Senackxes, 
quero deixar registrado, nessa oportunidade, dois assuntos de im
portância para a Região .Amazônica 

Iniciahnente. gostaria de solicitar à Mesa que reitere junto 
ao Ministro do Planejamento, José Serra, a apreciação do Requeri
mento D.0 989/95, de minha au~ votado nesta Casa em 28 de 
junho de 9S e remetido ao Ministro em 04 de julho de 95. Até ag<>
ra, não vimos atendido o nosso pleito, no qual solicitamOs infor
mações e remessas de documentos aQ Ministro do Planejamento. 

Portanto, peço à Secretaria da Mesa e ao Presidente do Se
nado que reitere o nosso requerimento j.mto ao :Ministro do Plane-
jamento. . . 

O SR.. PRESIDENTE (I..evy Dias) - V. EX' seiá atendido 
na fOIIDa regiroentaL • 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Obrigado, Sr. Presidente. 
O primeiro registro que quero fazer - inc:hlsive. cm.te114 o 

. Senador Romero Jucá, de Raraima, falou sobre isso - diz respeito 
· a uma indkação conjunta de auta:iadaqleleSemdorem.ioba. 

Inicialmente - nos piÓximos dias, apresentarei uma ootra in
dicação sugerindo Belém - reivindicam"" ao Ministério das Rela
ções &terlores que seja instalada uma rep:esentação na Suframa, 
em Manaus, para que. a exemplo do que o Vice-Presidente da Re
pública, Mait:o Macie~ conquistou par.o o NOJ:deste, mais precisa
mente par.l Recife. isso possa pennitir uma maior integração dos 
Estados do Norte com os países do Mercosul. · 

Aaedito que isso é extmnamente importante, haja vista a pro
ximidade dos Estados da Amazônia com países can os quais quere
lllOS estabelecer uma maiOt' relação comercial Isso oc::oo:e tanto com 
os Estados da Amaz.ôma oriental, quanto com o Estado do Amapá, 
que está muito próximo da Guiana FDmcesa. Tanto para o Amapá, 
quanto par.o o Pará, seria importantíssima a instalação de um escti
tório do Ministério.das Relações &teriores na Sudam, em Belém. 

Esper.unos que o Ministro Luis Felipe Lampreia possa aten
der ao oosso pleito, promovendo, dessa f~ uma maior integra
ção dos Estados do Norte com os países do Mercosul. 

Quero fazer um outro registro a respeito de um projeto de 
lei que o Presidente da República encaminhou ao Congresso Na
cioml e que foi aprovado hoje, pela manhã. O Presidente Fernan
do Henrique carooso solicita, neste projeto, a abertura de crédito 
suplementar para que possa homar com o pagamento dos benefí
cios de servidotes da União que estão à disposição dos Estados do 
Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. 

Desejo inclusive. nesta opartuDidade. agradecer ao Presidente 
da República. patJUO. depois de nmitos anos de luta dos servidores 
desses Estados, obtém-se agom a aprovação desse projeto de lei. Que
ro ainda agradecer ãs lid=nças partidárias aqui do Senado e da Câ
mara e ao Senador José Samey, Presidente desta Casa, pelo seu empe
nho pessoal par.o a obtenção das assinaturas necessárias para que 
esse projeto pudesse~ hoje, ser votado e aprovado. 

Então, em nome dos servidores da União à disposição dos 
ex-tetritórios, em especial no caso do Amapá, quero aqui deixar 
repito, os nossos agradecimentos às•Iideranças políticas, aos sena: 
dores, aos Deputados Fedetais e ao Presidente da República pela 
aprovação desse projeto que gaxante os beneficios de auxí!io-cred:!e. 
vale-tr.msporte e vale-refeição. O Dão pagamento deSses beoeficios 
pemlizava de ÍOillla discriminatlwia os servidores dos ex-tenitórios. 

Gostaria também de, nesta oportunidade, demonstrar a mi
nha desilusão com o procedimento adotado na votação da Medida 
Provisória da Desindexação. Mas resta-nos uma espemnça: o Pre
sidente do Congresso Nacional,. José Samey, tem dito à imprensa 
qoe vai colocar em pauta, na próxima sessão do Congresso, na se
mana ~ a referida medida, uma vez o parlamemares go
vernistas ""iraram-se da reunião da Comissão Mista, que analisa
~· a medida provisória. 

Sr. Presidente, SI's Senackxas e SIS. Senackxes, por fJID, 
quero fazer um breve comentário a respeito do epis6dio do Banco 
Económico. 

Acredito que IDllitas lições possam ser tiradas desse aconte
cimento: uma del4s é que Dão é s6 São Panlo que comanda o País. 
A Bahia, a partir de agora, divide com São Paulo esse comando. E 
a~ que isso seja importante num País onde se busca. cada 
vez mais, a prática da de~ia, o equilfbrio entre as regiões e o 
combate ãs desigualdades regionais. 

A Bahia começa, a ~ de agora, a bater de frente com 
São Paulo, denubando uma tese do próprio Senador Antonio Car
los Magalhães que apenas São Paulo comandava o Govem.o. S . ... 
Ex• agora. com o seu PFL, que se constitui na base partidária mais 
fa:te do Govemo, conseguiu quebrar essa tese levantada por S. 
Ex• mesmo. A Bahia também tem força. 

Espero que, num futuro muito próximo, outros Estados 
como o Pará, com o Senador Jader Barbalbo; o Amazonas, com os 
Senadores Bemardo Calr.!L Jeff= Péres; ou o Amapá. com o Se
nada: José Samey, Presidente desta Casa, também poosam usar as 
mesmas annas <pe utilizou o Senado< Amnio Carla< Magalhães. por
que está demoostiado na jritica que são essas annas que tém eficácia 
dentro de uma democl3cia frágil- pleoa. é certo, mas ftágil - dentro 
de um Govemo 1i:3ro. Logicamente que num Gov=o democrático e 
frágil peevale=n a negociação pofitica e a pressão, confame aronte
ceu nesse episódio do Banco Ecooêmico. A negociação política foi 
muito bem conduzida pelo Senador Antooio Carla< Magallães e a 
pressão pofitica muito bem "'"''"ida pelo PFL. que hoje- repito- ocu
pa o posto principal na base de .,,,.,..ção do Govemo. FICa a preo
~ com o futuro do Banco Cemiai. que tealicamente determi
nou uma medida, depois deoubada por uma articulação política. 

Há de se perguntar - faço isso para responder, .mais uma 
vez, à acusação do Presidente da Repúhlka de que a esquerda, na 
oposição, é l:wta: onde está a esquerda inteligente que hoje está 
no Govemo e que se ajoelhou aos pés do PFL nesse episódio do 
Banco Econômico? 
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Digo que o Presidente da República agiu de boa-fé ao fazer 
a negociação, ao estabelecer essa negociação política, logicamente 
com o objetivo de preservar os direitos dos commtistas do Banco 
Económico e dar um tratamento igual ao ·que foi dado pelo Banco 
Central ao Banespa e ao Banerj. 

Nesta oportl!DÍdade, num exerc!cio de futurologia, talvez 
não laide 30 dias paza que o Presidente do Banco Cenllal, o Dr. <Jus. 
tavo Loyola, apresente a sua carta de demissão.~ Repetir-so-á, nesoo 
epis6dio, o mesmo fato que acooteceu com o Dr. Pétsio Atida que 
não podia, naquele momelllo, ser excaerado da Presidência do~ Banoo 
Celllial. Agwudoo-se, então, o ll10IIleDto propício para demiti-lo. 

Acredito que, neste caso, também não há outJ:a solução: o 
Presidente do Banco Central está demissionário. Aperu!S o Presi
dente da República, pela habilidade que lhe é peculiar, enconmml 
o momento certo. mais adequado para tirar do Govemo o Presi
dente do Banco Cenlial, que sai desse episódio extremamente en-
fraquecido, haja vista que ou ezroo. ao detexminar a .i.otervenção do 
Banco Econômico oo não teve força política para sustentar a Sua 
tese e garantir as suas medidas, submetendo-se, portanto, a uma 
artirulação politica muito bem conduzida. . 

Quero felicitar,-inClusJve, o Senador Antonio Carlos Maga
lhães, o PFL e o Nordeste como um todo, mas digo que essa felici
tação só será plena daqui a aproximadamente 60 ou 90 dias, quan
do o Govemo da Bahia puder passar às mãos da iniciativa privada 
o comando do Banco Econõmico, demonstrando o êxito. de toda 
essa artiallação. 

Precisamos desses 90 dias par.> sabennos &e, de fato, esse 
acontec.imêmo é realmente positivo ou se. mais uma Vez. onerará 
os cofres públicos, uma vez que o Tesouro Nacional mais tarde 
poderá ter de soconcr o Estado da Bahia, rujo Tesouro terá presta-
do sooono ao Banco Econ8mico. --

Se nada disso acontecer. espero rCa1mente que esSa opem
ção tenha o mais pleno sucesso, pot<JUe poderá servir de base par.> 
futuros problemas de mesma natureza, em outros bancos privados 
e até em bancos estaduais. 

Faço votos que essa opemção seja coroada de êxitos. Caso 
contrário, estará mais uma vez provada a,in~ência do Gover· 
no tanto na tomada de decisões quanto na articulação política. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discww do Sr. &bastião Rocha, o Sr. 
Levy Dias, 3° Secretário, deixa a cadeúa da Presidin-
cia, q~ é ocupada pelo Sr.Jefferson P~res. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -.Comunico ao Se
nador Sebastião Rocha que o s.ev pedido de reiteiação de infOima· 
ções está sendo pt<>Videnciado pela Secretaria-Geral da Mesa. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr •• !'residente,peçoapa
laVIa como Líder. 

O SR: PRESIDENTE (Jefferson Péres). Concodo a pala
vra ao nobre Senador, que falará cOmo Líder. lnfoJ:IIlO a V. Ex• 
que disporá. apenas, de quatorze minutos potqUe a sessão temJina.. 
rá às 18h30min. 

O SR. BERNARDO CABRAL (J'P-AM Como Líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sx's e Sis. SeDadores, ao 
longo desta sessão, ouvi imímeros comentários: de um lado, sobre 
a atitude do Govemo; de outro, a defesa. Mas aconteceu um episó
dio que me faz vir à esta tn"buna. 

Há muitos anos. o grande Evaristo de Moraes, criminalista 
notáveL pai do crlminalista Evaristo de Moraes Filho, defendia um 
cliente seu, no Tribtmal de Júri, na cidade do Rio de Janeiro. 

O Promotor era conhecido como um vibrante arusado<. E, ii 
medida que pronunciava sua peça acusatória, Evaristo de Momes, 
na lribuna da defesa, escrevia em folhas de papel almaço sem 
olhar paxa o Promotor Público. Du:rante o tempo da acusação, o 
crlminalista escreveu páginas e mais páginas. Ao cabo da acusa
ção. Evaristo de Moraes levantru-se, tomou aquela quantidade de 
papel e, em silêncio, começou a rasgar folha por follia. 

Depois de tudo isso, à frente da tribuna da defesa, fez--se 
uma quantidade enorme de papel rasgado. E o silêncio no Tnõu
naL Ele pára. olha parn o Presidente do Tribunal do Júri. faz a sau
dação, olha pan1 os jurados, repete a saudação, espahna as mãos e 
aponta: "Eis aí ao que ficou reduzido o argumento da acusação". 

Hoje o Senador Antonio Carlos Magalhães :rasgou uma es
pécie de acusação do entinente Senador Pedro Sitnon, como se 
tudo tivesse sido reduzido a um monte de papel picado. 

Sr. Presidente, começo a me indagar, realmente, o que se 
passa nesta Casa. Os oradores escasseiam, alguns brilhantes • e 
não é pot estar o Senador Pedeo Sitnon aqui. Eu o conheço desde a 

, época de Governador de Estado, e, DDm dia, com tnysses Guima
Iães, S. Ex_• nos presenteou com um belo disCUISO. :Mas os orado
xes escasseiani. .E. na medida em que escasseiam. aproveitam a te:-
mática que será notícia no dia seguiiJJ.e. · · · 

O que penso. Sr. Presidente, desse episódio todo é que é 
profundamente lamentável que o Brasil se veja a braços com as. 
suntos dessa natureza. 

Ql1ando a matéria . é Zollll Franca de Manans, quando o 
povo daquela lena, sofrido, espoliado, vencido, humilhado, recla
ma porque lhe impõem uma contingência de cotas, a partir daí o 
Gove:ma.da: e a Bancada são obrigatoriamente postos numa reu
nião com o Ministro da Fazenda· e do Planejamento e uma meia 
dúzia de tecnocratas, e se amplia o prazo para um, dois meses para 
sair uma portaria. O tratamento com o Norte continua a ser o mes
mo, o de enteado da Nação. 

E a~ o que se vê? Resolve-se com uma penada, uma ca
netada mna matéria que dá um prejuízo de bilhões de reais ii Na
ção, enquanto àquele Estado longínqug, em que da renda da capi
tal 97% deve-se à Zona Franca de Manaus, dá-se um Jratameilto 
absolutamente desigual -
_ Não quero aqui acusar o Govemo, nem defendê· lo. Na hora 
em que preside a sessão, Senador Jefferson Péres, V. Ex• está im-

. pedido de apa.rtear·me, mas idem.ifico o seu pensamento solidário 
e falo pelos dois. Não é possível que se tenha de _ficar de mãos ata
das, agrilhoados a discutir quem tem mais prestígio. se S-ão Paulo, 
ou se a Bahia, ca::p.o se os demais Estados não compusessem este 
País ch;unado BrasiL 

E uma pena que os homens públicos deste País continuem 
muito rilais v~ltados para suas ambições pessoais do que para os 
interesses coletivos e distnõnam à tripa forra esta ou aquela acusa~ 
ção, aquela ou aquelouiia defesa. 

Quando vejo Estados cjue estão palmilhando o caminho da 
quase insolvência serem tratados como pobres e desesperados que ... 
não têm força quantitativa, mas que lhes sobra força qualitativa, 
numa ba:ocada, para. a troco do voto, demlbar essa ou aquela me- _ 
dida, não poderia, caros e eniinentes Senadores, deixar de registrar 
o meu protesto. 

O Sr. Lanro Campos- V. Ex• pennite-me um aparte, no
bre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita hODra, Sena
dor Lauro Campos. 

O Sr.Lauro Campos- Dirijo o meu aparte a V. Ex•. como·~ 
.inhlito de discordar, porque a sua presença na tnbuna e a oração 
que está proferindo mo&=n que, ao contrário do afmnado duran-
te o seu pronunciamento, existem, sim, oradores neste Con~. 
A sua presença prova isso. Por outro lado, gosta."'"Ía também de 
tq:mveitar par.> afirmar a solidariedade que tem o Distrito Fedezal, 
como um dos esquecidos na distribuição de recursos. O Distrito 
Fedetal, até mesmo por força de dispositivos constitucionais, de
veria receber os recmsos para educação, paza saúde e pan1 segu
rança. mas isso não ocorre. Somos excluídos dessa partilha siste
maticamente. Parece--me que o comportamento afável, ameno, do 
Governada: Cristovam Buarque e de alguns politicas do Distrito 
Federal não tem dado resultado. Parece que o Govemo Federal es
cuta mais a voz dos fortes, a voz daqueles que vêm, mediante 
ameaças, mediante iJJ.simtações afrontosas,.receber aS benesses do 
Poder Central Muito obrigado. ~ 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Lam:o Campos, 
é evidente que a essa altma o aparte de V. Ex• está incoqr.rado ao 
meu discurso, .não só pela solidariedade, mas pelo respeito que te-
nhoporV.Ex•. __ 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex.a permite-me um aparte? 
O SR._BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte ao no-

bre Senaclar Pedro Simon. -
O Sr. Pedro Simon - Também quero divergir de V. Ex" 

quando fala em raros representantes e brilbantes oradores. Estava 
no meu gabinete quando ouvi V. Ex•. Então vim até aqui pelo res
peito e admir3ção que en e toda a Casa temos pelo ilustre Senada. 
V. Ex" é J!mhomem que, ao longo de :roa vida, percom:u uma tri
lha reta. E digoo,correto. Presidiu a OAB nnma de suas fases mais 
difioeis. Ilustre Parlamemar, foi cassado. Cano bem diz, Dlio foi 
amstiado, pois cumpriu alé o 1illimo dia os dez anos de cassação, o 
que é um ab5mdo. Voltou ungido pelo voto poprlar. Participoo de um 
govemo que = a espmnça de toda a Naçio - não votei no Collor, 
votei DD Lula, mas aquele illicio de Govemo me empolgou -e se reti
rou ,~_....t,., viu que as coisas eram diferentes.. Vohoo com a mesma 
idenilfi-;;;ção de luta e gana. V. Ex" diz bem: é nmito impatante de
bat<:tmos sobte a Am•zfuia .Mmal de contas ela é o fu11lio deste País, 
lamentave:mente semr-e futuro, porque já deveria ser o presente. A 
Amazônia merece o debate, a discussão, o aprofundamento em tomo 
daquilo que a Naçio deveria fa= em tomo da Amazônia. E V. Ex" 
tem toda a r.l2io quando diz que o mundo inteiro olha pata a~ 
nia:e nés não olhamos pata ela. Penso que todo o debate, toda adis
cussão que se faz em tDmo da A.ma:lônia !em absoluta uxgênciá e ab
soluta IJeC:eSSidade. O objetivo ptincipal do meu aparte é di= do 
apreço, do cariDho e do respeito que o BI3Si1, o Senado Federal e o 
CODgresso Naciooal têm pela figum ilustre, digna e comta de V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado. Senador 
Pedro Simon. . 

O Sr. Lúdo Alcântara - Senador Bemardo Cahial, para 
não pexder a oportunidade, peço um aparte a V. Ex•. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Conoedo o aparte a V. 
Ex•~ Senador Lúcio .A1.cântara. 

O Sr. L~-io Alcântara- Recoxdando aquela frase CODheci
da "assim como .havia ainda juízes em Berlim, ainda existem om
dores em Bru!lia". V. Ex", sem dúvida nedmma, sem nenhum favoc, 
é um deles. V. Ex"e taJllOS outros que eu poderia emnn=r aqui. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado. 
O Sr. Lúcio Alcântara - O que nos falta, mnitas vezes, ta 

proftmdidade no t:ra.tamento de detenninados temas. Infelizl:neDt.e 
se privilegia. muitas vezes~ a últim<t demlncia do dia, ainda que 
não esteja nem confirmada. o último fuxico, a Ultima fofoca, a úl
tima noticia escandalosa.. Isso, de certa maneiia, deshlstra o Sena
do, p.xque, em favor desse tipo de enfoqu~ deixa-se de analisar 
com mais proflmclidade temas como esse .. por exemplo, da questão 
regionaL que é da maior importância e é inerente, é pr6pria desta 
Casa. Este é o f6rum pam se tratar disso. €omo disse o Senador 
Pedro Simon~ a Amazônia não pode pennanecer etemameDle 
como o fumro de um país que tem futuro, e não Chega o futuro do 
Brasil e muito menos o da .Amazônia Hoje a Amazônia é muito 
mais uma espécie de emblema da ecologia~ da defesa da natureza, 
do que uma região que precisa desenvolver-se, que precisa progre
dir, que precisa de um desenvolvimento hm:milniro, equilibrado, 
em favor dos homens que lá. estão, que lá vivem, que lá trabalham.. 
Concluindo minha intervenção, quero dizer que discordo, como os 
Senadores Pedro Simon e Lauro Campos, do imróito do promm
ciamento de V. Ex•. Há oradores sim, e V~ Ex.• é um· exemplo de
les, sem nenhum favor. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a V. Ex". Ben
dita discoJ:dância. Afmal de contas, pelo menos ooço dos meus 
COillpallheiros Senadores que algo ainda me resta. 

O SR. PRESIDENTE (Jeff=on Péres) - Ilustre Senador 
Bemanlo Cahial, o seu lempo está-se esgotando. 

O SR. BERNARDO CABRAL - O grande Rui Barbosa 
dizia que. lamentavelmente, os oradores são sempre esporeados 
pelo tempo. 

O SR. PRESIDENTE Qeffer.;on Péres) - Em homenagem 
também ao Senador Ney Suassuna., serei generoso. 

O SR. BERNARDO CABRAL - A generosidade de V. 
Ex• está registrada. 

O Sr.Ney Suassuna- Concede-me V.Ex.•um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V.Ex"compillZOr. 
O Sr. Ney Suassuna - Solidarizo-me com V. &.•, dizendo 

que tudo que se faça pela Amazônia ainda é pouco, porque, como 
pulmão do mundo, a Amazônia deveria estar recebendo royaUies 
ele todos os países. Deverlamos até ameaçar, cada dia, elevastar 
aquela região ainda mais, para que os 011tros caíssem em si. Desse 
modo, sem devastar, podetiamos receber, com toda certeza, os in
centivos que deixaram de dar. Atualmente? na Europa, não há uma 
árvoxe original Lá, uma moita é uma floresta. Nos Estados Uni
dos, acontece a mesma coisa. Falam em florestas, mr:s plantam ár
vores oripndas da Austrália, como se lá pudesse eXIStir vida ani
mal. Os animais que existiam no contineDte sequer comem esse 
vegetaL Lá não existe eoala pata caner eucalipto ou pinhehu. 

Em nossa região, querem ditar regras e querem que, a cada 
dia mais, sejamos escravizados por temas que eles deveriam estar 
pagando pata poder usufrui-los. Tudo o que se refere à Amazônia, 
e essa foi a última parte que oovi do discurso de V. Ex ... deve rece
ber o maior zelo e ser mantido pata o benefício de cada brasileiro, 
nem que sejam cobrando royalties pela limpeza do ar e por bldo o _ 
mais que esta região representa. __ 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado, Senador 
Ney Suassuna. 

Para fmalizar, Sr. Presidente, seria um crime não conceder 
o aparte a esse brilbame compaDbehu que é o Senaclar José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça o Gostaria apenas ele dizer que a Ama
zônia é importante pata o Pais e, na sua palavia. gariha destaque e me
"""' a solidariedade deste Pleniírio e deste Senado. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL o Sr. Presidente, concluo e 
quero fazê.. lo lembrando, como homem da Amazônia que desde 
pequeno foi acostumado a ver rios que desde a sua cabeceira vão 
cavando seu próprio leito. ensinando a o6s, nortistas, que precisa
mos aprender a c;a.var o nosso próprio leito. Espécie de rio que 
avança e a um rio que avança não se opõem barreints, dá-se-lhe =· ,00 pena de ir donubando tudo. 

A partir de hoje, Sr. Presidente, a Bancada do Amazonas 
sobretudo, sei que a do NOrte se incarpora.rá a nós outros, em es
pecial o nosso companheiro que, ao seu lado, acena com a cabeça, 
nosso grande médico. Vamos agora. Sr. Presidente,. tratar dos as
suntos que vêm para cá não mais com a indulgência que tínhamos, ' 
mas da mesma fon:na como estamos seiJlindo, vendo e compro
vando que são premiados aqueles que dão pontapés e batem na ca
nela. Olega de gentileza. 

A bora. Sr. Presidente, é de dizer, pelo menos, o que dizia · 
um jovem Deputado Federal em 1967; ''Em termos de Amazônia, 
é melhor integrar para não ter que entregar''. Isso acabou virando __ _ 
lema do Projeto Rondon. Entretanto, quando deseebriram que era 
de um Deputado Federal que havia sido cassado, transfcmnaxam o 
lema "integrar para não entregat' em "integrar para desenvolver", 
o que não pegoo. 

A partir de hoje, teDho a certeza de que vamos pôr um pon
. to rmai no tipo de gentileza que estamos concedendo para partir 
para agressões merecidas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jeff=on Péres) - Com a palavza, 

para uma breve COIJ!llllÍCaÇãO, o nobre Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. P= uma ool!DllÚca

ção. Sem revisão do QI3dor.) - Sr. Presidente, gastaria apenas ele 
fazer o registro de que, nesta tarde, foi muito precisa e muito ade
quada a intervenção do Líder da minha Bancada, Senaclar Jader 
Barbalbo, a respeito da questão do Banco Econômico. 

Gostaria de fazer este registro para enfa!i= justamente o · 
ponto fulcral que S. Ex" t:tatru: o problema da independência do 
Banco Cent:tal, isto é, enquanto o Banco Central estiver nas mãos 

' 
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Ços banqueiros, de um lado, e dos políticos, de outro, pobre Banco 
Cenual do Bmsil! 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Os Srs. Senado
res Júlio Campos. José Ignácio Ferreira e Gilberto Miranda envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na fonna do disposto 
no art. 203 do Regimento Iotemo. 

S. Ex's seião atendidos. 
O SR.JÚLIO CAMPOS (PFL-MI'.)- Sr. Presidente, SI"s e 

Srs. Senadores, ter casa própria é o grande sool!o de qualquer· pes
soa de bom senso, principalmente quando constitui família. Em·:r.a.
zão disso, muitos fazem vetdadeiros sacrifícios com a fmalidade 
ún:ica de ter um te to sob o qual possam se abrigar. Sabedores dessa 
necessidade, vital nas pessoas, os governos, por meio de progra
mas de fmanciamento da casa pr6pria, procuram criar facilidades 
para que principalmente as fam!lias de renda mais baixa possam 
ver o seu sonho transfOllllai'-se em realidade. No caso do Br3sii. 
por exemplo, o Sistema Financeiro de Habitação vem funcionando 
há bastante tempo e, apesar de alguns conlratempos e tropOços 
provocados por dificuldades econômicas por que o País passou, 
foi ele responsável por nmitos brasileiros hoje terem um teto sob o 
qual morar. • : • 

Ao longo dos anos, esse sistema de fmanciamento foi cre.. 
scendo e se aperfeiçoando. Entretanto, uma dificuldade perdura 
para aqueles que adquirem um imóvel residencial já fmanciado 
pelo Sistema Financeiro de Habitação: de acordo com a le~ 
em vigor. quando se faz a transferência de um i.m6vel já fÍnaD:_Cia
do e;co~entemente, do seu contrato de fmanciamento, o saldo 
devedor é recalculado como se nova operação de fmanciaiDOOto 
fosse. Essa prãtica, sem dúvida alguma, lraZ transtornos e prejuí
zos para os adquirentes, por sempre ocorrerem acréscimos no sal
do, com conseqüente aumento rio valor das prestações, sem se fa
lar de uma possivel dilatação do prazo de financiamento. Assim. 
um imóvel inicialmente adquirido em vinte anos, por exemplo, po
derá ter o seu prazo de financiamento dilatado em dois, cinco oo 
até mais anos~ 

A meu ver, Sr. Presideme, Sr's e Srs. Senadores, essa legis
lação não protege adequadamente o mutuário do sistema fmancei
ro, principalmente "')"!'les que vierem a adquirir um imóvel jã fi. 
nanciado. O seu negocio normalmente será uma incógaita, cuja so
lução fxcará na dependência do agente ímanceiro, sempre pronto a 
obter alguma vantagem desse intercâmbio de contratos. · 

Em decorrência disso, muitos negócios deixam de ser fei
t?~· dado o temor que se tem a repactuação; ou são feitos ·sub-rep
uaamente, com contratos de gavet! celebrados entre as partes, 
sem qualquer oficialização píblica e legal, coni :riscos evidentes 
para vendedores e adquüentes. 

Mister. pois. se faz enco.otrar uma soluçãô que propÕrcioD.e
segur.mça aos mutuários do sistema. que não lhes traga maiores 
ÔDus do que aqueles jã previstos em conlrato e que ponha fim ãs 
inúmeras transações que existem de fato, inas que de d.Ueito são 
desconhecidas. A meu ver. o melhor camiDho para se obter esse 
resultado é assegurando aos adquirentes de imóveis jã fmanciados 
qu~ mesmo com a substin.üção de mub.Iário, as condições, os di
reitos e as obrigações do cootmto inicial serão mantidos, dando-se 
a tr.msf~cia mecüante a simples substituição do devedor. 

E esse o objetivo do Projeto de Lei de número 82/95, de mi
nha autoria, para cuja tramitação chamo a atenção dos meus Pares 
nesta Casa. Os beneficies da sua aprovação serão, no meu enten
der, inequívocos, tanto para as partes envolvidas - comprador e 
vendedor- quanto paza o agente financeiro, pois lrar-se-ão à públi
ca blz muitos negócios que s6 existem à soaelfa; a cobrança das 
prestações setá facilitada, uma vez que o devedor será de fato co
nhecido; além disso, vendedores e adquirentes estariam seguros de es
tar~ uma transação legal e vantajosa para ambas as partes. 

E por estar convencido da oportunidade e da necessidade 
dessa decisão que tomei a iniciativa de propor a sua transformação 
em lei. 

Espero que também os Senhores tenba.nl essa mesma certe
za., para que possamos. em breve, levar ~sse projeto à aprovação. 

Muito obrigado. . 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) - Sr. 

Presidente, SI"s e Srs. Senadores, com uma regularidade que chega 
ãs raias da suspeição, alguns dos grandes jomaís lmsileiros têm 
publicado nos últimos dias referências preconceituosas contra o 
Mini- José Serra. arusado de beneficiar o Estado de São Paulo 
nas ações adminislrativas il frente do Planejamento, em detrimento 

. das demais tlnidades da Fedexação. S""""" foi e continuará sendo 
dificil a9 aduúnistia.dor coosciente tirar do excesso para· acrescen
tar ao insuficiente. Aquilo que poderia se constituir mma prima
rlssima. operação matemática acaba se transformando, por trazer 
n? seu cerne implicações pollticas de todos os matizes, num suplí
CIO de Tântalo para quem a prntica. ger.mdo ciúmes, ressentimen-
tos e rancores de toda espécie. , 

O Minislro José Serra tem sido v! lima de assacadilbas justa
mente per ter-se mantido coerente com seus princípios. Ordenar as 
coo.tas orçamentArias de um país que enfrenta graves dificuldades 
econômico-ímanceiras já é, por si s6, uma taxefa gigantesca. Se le-

. varm<:>s l'lD. eonsideração que para alcançar o seu projeto de disci
plinar as contas do Estado o adminislrada fatalmente enfrentará a 
ira de interesses contrariados, pode-se aquilatar o universo de in
compreensões que se criou em tomo do titular do Planejamento. 

Como amigo pessoal. como colega de Senado, como com
panheiro de partido e, sobretudo, como admirador do seu talento e 
da colabotação efetiva que o Ministro José Sena ·vem emprestan
do ao Govemo Femando Hemique,. não posso me manter omisso 
diante das injustiças conlra ele irrogadas. Com seu !Iabalho e, 
principalmente, com a competência com que tem enfrentado a 
complexidade dos temas que gravfuun na ãrea. do Ministério do 
Planejamento, José Serra tem sido um dos grandes responsáveis 
pelos inúmeros aspectos positivos da atnal administração. As criti
ças contra ele assacadas são injlstas. 

Com efeito, Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, na quali
dade de representante do Espírito Sento no Congresso Nacional, 
tenho me valido do apoio do Ministro José Setra em favor de vá
rias reivindicações do meu Estado. NWlca senti, da parte do titular 
do Planejamento,.sequer indüerença aos pleitos capixabas. Pelo 
contrário,o Ministro José Serra sempre se posicionou na condição 
de parceiro do desenvolvimento capixaba, resolvendo alguns des
ses prob~emas com!?"'~- quando as condições do Eririo assim 
.Q pemubam -.ou a,Jidando· a bancada capixaba a encontrar solu
ções exlra-orçamentárias quando essas condições eram inadequa
das. Em nenhuma ciroms!ância o Ministro José Seita ignorou o 
Espírito Santo. 

Recentemente,. apresentei-lhe cinco reiv.indicações que clire
tamente interessam ao Espirito SantO: a h"bera&ão de recursos para 
continuidade das obras da segunda ponte de Colatina; a construção 
de uma escola té<:nica federal em Cachoeiro de llapemirim; a 
construção do acesso sul de VItória, através da BR-101; a implan
tr.ção dãgua de Guarapari José Serra receben essas propostas com 
a isenção de quem é Ministro de um Govemo Federativo? e não na 
condição de preposto de um s6 Estado, oferecendo-me garantias 
mais do que palpáveis de que, a curto prazo, ele terá meios de cles
tinar ao Espirito Santo os recursos indispensáveis à concretização 
desses cinco projetos. 

Espero em breve poder agradecer, desta tribuna, a h"bera&ão 
desses recursos. 

Na ocasião em que faço justiça à atuação do Ministro José 
Seaa, aproveito o ensejo para solidarizar-me com sua gestão~ um 
trabalho séri~ muitas vezes incompreendido, outras tantas marca
do pela remhtcia, mas sempre carncterizado por um profimdo res-
peito à coisa pública. - .... . . 

O Espírito Santo tem consciência da dimensão dos proble
mas que enfrenta. convencido de que,. com o auxílio do Governo 
Federal, através do Ministério do Planejamento, certamente encon- _ 
trará o estímulo necessário para COD1i:auar a trilhar os caminhos de 
seu desenvolvimento. __ _ ___ _ ~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - S10 Presi
deute, SI"s e Srs. Senadores, desde Arist6teles e Poh'bio, a reflexão. 
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política ocidental confere um lugar de destaque à questão do "go
verno misto". Esses dois pensadores acreditavam que o regime ba
seado num princípio único -- fosse ele monárquico, aristocrático 
ou dem.oc:roitico- seria mais frágil e me:nos adaptável às mudanças 
histórico-sociais do que aquele surgido da combinação desses 
princípios, que se controlariam e modeiariam mntnamente.. , 

No século dezoito de nossa era. a finesse de Montesquieu e 
o pragmatismo instinlcional dos fedeJ:alistas ameriC8JlOS atualiza
tam e enriqueceram essa velha noção. Para o autor d" O Espírito 
das Lcis, o gênio da constituição brMuica, que, aliás, nunca foi es
crita! consistia no sutil equilíbrio ent.xe a Coroa, a Câmara dos 
Lonles e os Connms. · _ --

Tramplamando esse insigbt pam o jovem e generoso solo 
da América recém'emancipada, os artffices da carta de 1787 com
binar.un os princípios do "govemo de um" (personiftcado no Pie.. 
sidente), do "govemo de poucos" (lrallsfigUrOdo "" Senado) e do 
"govemo de muitos'·' (encamado na Câma:Ia de Representantes), 
acrescentaram-lhes um meomismo de controle de constitucionali
dade (confiado à Suprema Corte) 'e, assim, legaram aos seus Com-
patriotas da posteridade e ao mundo civilizado em geral uma obra 
jurídioo-política admitável per sua concisão, dmabilidade e capa
cidade de a}lstamento à dinâmica econômica, social e 011tur.il pro. 
pria da grandeza americana. Um edif'ICio assentado no alicerce, a 
um tempo sólido e flexível, dos checks and balances. 

. Sr. Presidem.e. sn: e Srs. Senadores: 
Se f=os, agora, um Iápido corte para focalizar a oena 

bi3Sileira ·contemporânea, veremos até que ponto os mais sublimes 
princípios constitucionalistas liberais podem ser desvirtuados pela 
sufocante herança do patrimonialísmo pombalino, prolongada pelo 
cartorialismo COJ:p<l<31ivo da era Vargas e aperl'eiçoada em duas 
décadas de regime militar. O vírus intervencionista provou-se de 
desapoutadoia dmabilidade: sobreviveu à Nova República e ope
rou mutações genéticas que hoje lhe permitem uma sólida expecta
tiva de vida. mesmo diante de substanciais transfonnações no am
biente ideol6gico e institucional dentro e faia do BtasiJ, com a 
onda de privatização, desregnlamentação e reengenharia do setor 
públíco. 

Ora, esse novo avatar do estamento tecnob:n:occi.tico é pro
piciado pelo ritmo vertiginoso e acachapante com que o Executivo 
publica e republica suas famigexadas Medidas ProvisóriaS, sucedâ
neas dos Decretos-Lcis das ditaduras de !937 e de 1964. 

N'ao vou--afrontar a paciência dos presentes. que me bOD.Iam 
com sua atenção. recapitulando o acúmulo de vicissitudes em ra
zão das quai<a Constimição bmsi.leira de l988,hibrido monstruo
so de ParlameiJtarismo e Presidencialismo entrou para os anais da 
teratologia política mundial Quero apenas chamar sua ateDÇllo 
para as graves conseqüências institucionais da invasão indiscrimi
nada da esfera de competência do Legislativo por uma lmocracia 
arrogante e USUipadora.lnsinuante e astuciosà. ela subverte as hie
rarquias e tenta instrumeutalizar presidentes da Replblica legiti
mamente eleitos. na ânsia de mais e mais poder. aCJJUmJado às ex-
pensas do Congresso Nacio!tal. · 

Vejamos as estatísticas dessa assustadora. escalada. 
- Govemo Samey ,147 MPs em 17 meses; 
- Govemo Collor,160 em30 meses; 
- Govemo Itamar. SOS em 27 meses; 
- Govemo Femando Henrique. 244 em menos de 7 meses. 
Enxerto desajeitado do parlamentarismo ilaliano, as Medi

das Provis6rias têm seu emprego restrito pelo nosso texto constitu
cional a casos "relevantes: e urgentes". certo? lnfelizme~ nio ~ 
bem assim! Uma rápida vista d olhos na longa lista de MPs baixa
das nos últimos meses insinua critérios de pri.cridade no mínimo 
disaJtíveis. Assim, por exemplo, a MP n• 1056, de 28107/95, esta
belece a gtatificação por desempenho a funcionários de serviços 
de proteção ao vôo; oo.tra., a de n° 1060. daquela mesma data.. m
gulamenta a cobrança de mensalidades escolares; uma tetceim cria 
cazgos de DAS na Advocacia-Getal da União-

Certas :MPs chegam a comprometer a imagem de seriedade 
imprescindível ao Executivo e des:mor.ilizam esse instrumento pe-

rante a opinião pública. Em passado não :muito longínquo, foi esse 
o caso daquela que incluía o Tiradentes na galeria dos heróis da 
história pátria. Om. como defender o critério da urgência para · 
acontecimentos. de 200 anos atris sem cair no ridículo?! 

lnfP1izmente, Sr. Presideme, sn c SIS. Senados:es. a situação é 
nmito mais !Iíigica do que cômica, pois a tecDocmcia teima em pro
mover bruscas e profundas intetvenções na """"""'ia a golpes de me
dida provisória. Os zigue:zagnes da politica. de cométcio croerioc dos 
últimos """"' sio exemplos de intetvenção que vão awnnindo cada 
vez mais, as carncteósticas de mn poder discriciooário. tal é o seu sen
tido u:nilateral • sem maiores discussões com os segmentos da socie--
dade e seus legltimos ~no Congresso Naciooal · · 

Agindo nas sombr.ls, abusando da cooflllllça do GOvemo a 
que deveriam servir com fidelidade sem outro 'azimute que não o 
do interesse nacional, a lmocracia compromele a credibilidade 

. desse mesmo Governo. Ela trai, na práti~ seu empenho govcma
mem:al declarado de fomentar investimentos diretos nacionais e 
estrangeiros de longo pnlZO na mOilemização das atividades pro
dotivas, ÚllÍCO camiDho para atender às metas prioritárias de gerar 
emprego, distnbair renda e OOirigir nossas gravlSSimas clistorç<5es 
sociais. Sem uma infra-estrutura legal e noima.tiva estável é im
posslvel pensar na consolidação de um horizonte mais limpido 
pam o planejamento esb:a!égioo das empresas. E, na ausêiJcia desse 
horizoole, as peiSpeCtivas da tão almejada esrabi!i.zação monetárià e 
fmanceira se tomam altameDte problomá!i:as. A instabilidade c:ang$
nila dos fluxos de hot-mooey oontÍnna!á a ameaçar IlOSSO balanço de 
pagamentos, qual bomba-~:e16gio de poeência devastadorn. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadore>= 
Até bem pouco tempo aliás, os defensores dessa prnfusio 

& MPs j.lstificaram sua postura diante da inoperância e morosida
de atnbaidas ao Legislativo numa quadra de w:geutes defmições 
nacionais. Ames de mais nada. cumpre questioiJat' essa inteipreta
ção. A meu ver, o nnilatemlismo dos fatos consumados era o gran
de culpado da imagem negativa do Congresso junto il opinião pú
blica. Há que inverter o· vetor dessã relação causal: confrontados 
com o .''pm.to feito" de MPs: com força de lei a partir da data de sua 
publicação, podendo ser ~ ao infmito, os parlamentares 
passaram a sentir-se frustmdos. deSencOiaja.dos de exen::ef o nobre 
papel de legisladores a eles oenfiado pela sociedade bxasileinl. 

E, com o advento desta Jegisia1ura, o argumento pnS-MP -
debilitou-se ainda mais. Sob a liderança competente e esclarecida 
dos pnsidentes José Samey, no Senado, e Luís Eduaido Magalhã
es. na Câmara, e com os priineiroS frutos de iniciativas como a do 
Grupo de Tmbalho de Refcmna e Modemização. diligentemente 
COÍldllzido por meu colega Renan Calheiros, o Congresso Nacio
nal reverteu sua imagem anterior. Das últimas pesquisas de opi
nião, emerge o perlil de um Legislativo ágil, operoso e em plena 
sintonia com os ameias de mudança do povo biasíleiro~ Um Le
gislativo que limpou sua panta e credenciou-se como J?""'CÍCÍ do Ex~ 
c:utivo DlJID. amplo e ambicioso pnx:esso de refamas constitucionais. 

~ Este Legislativo, Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores, tem 
agom o dever mora! e politico de estancar a ODXUmlda de Medidas 
Provisórias, que envenena o :relacionamento entre os poderes e de
sestimula a busca do consenso Presidêucia/Parlamento na fOIIDllla
ção, discussão e aprovação de leis vetdadeiramenle condizentes 
com o interesse geral e as aspirações nacionais. 

Muito obrigado! 

O SR- PRESIDENTE (Jeff= Péres) - Encmada a lista 
de cxadores. 

Sobre a mesa, expediente que senllido pelo Sr. 1• Secretá
rio em exercício. Senador Sebastião Rocha. 

É lida a seguin<e: 
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Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e 
noventa e cinco, na sala de reunião da DDS- 89, Centro de Processamento de 
Dados do Senado Federal - PRODASEN, às treze horas e vinte minutos, ~ 
presentes os Senhores Deputados Airton Dipp - PDT/RS, Alberto Silva -
PMDB/PI e JLtrandyr Paixão - PMDB/SP, membros da comissão fiscalizadora 
designada para acompanhar a apuração dos votos oferecidos por meio de 
cédula única aos vetos pre.sidenciais, na sessão conjunta realizada às onze 
horas do mesmo dia, foi adotado" o seguinte procedimento: abertas as urnas de 
votação da Câmara dos Deputados, foram contadas quatrocentos e vinte e uma 
cédulas válidas e três cópias de cédulas, consideradas nulas, coincidindo, 
assim, com o número de assinaturas da li~a de presença; abertas as urnas de 
votação do Senado Federal, foram encontradas sessenta e três cédulas válidas, 
e duas cópias de céduias também consideradas nulas, coincidindo com o 
número de assinatuHs da lista de presença; em seguida, foi riscado o item de 
número sete, retirado da cédula através de requerimento de destaque, lido e 
deferido antes de ser iniciada a votação. Dando prosseguimênto aos trabalhos, 
as cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencialmente, reunidas em lotes 
de dez e envelopadas. Passou~se, a seguir, à digitação dos votos contidos em 
cada cédula. Foi utilizad<;> o sistema de dupla digitação, seguido de conferência 
de cada cédula, para eliminar a possibilidade de erros. Iniciou-se a apuração 
pela Câmara dos Deputados, exceto quanto aos itens doze e treze da cédula, 
conforme o disposto no art. 43, § 2°, "in fine", do Regimento Comum, que 
tiveram sua apuração iniciada pelo Senado Federal. Tanto os vetos que tiveram 
sua apuração iniciada pela Câmara dos De13utados quanto aqueles que 
iniciaram a apuração pelo Senado Federal foram mantidos, não sendo 
necessária a apuração na outra Cas"'. Obedecido o disposto no art. 43 do 
Regimento Comum, foi einitido um relatório, em anexo, com a totalização dos 
votos dos Deputados · enadores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
present · nós assinada. Deputado Airton 
Dipp Deputado Alberto 
Silv · e Deputado Jurandyr 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferron Pe.es) - O expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson PeieS) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos. designando 
para a sessão ontmária de 3Jllailb.ã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

OFÍCIO N" S/40, DE 1995 
(Em regime de urgência. nos tennos do 

art. 336, b, do Regimento !Dtemo) 

Oficio n° S/40, de 1995 .. através do qual o Banco Central 
encamiDba solicitação do Govemo do Estado do Espírito Santo 
para que possa emitir Lelr.ls Financeiras do Tesouro do Estado do 
Esp!rito Santo - LFJ'ES, destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Estado, vencível no 1 o semestre de 1995. · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos) 

-z-
oFicro N" S/41, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos teiiilos do 
art. 336, b,do Regimento!Dtemo) 

tais, que o Projeto de Lei do Senado D 0 199, de 1995, seja submeti
do à Comissão de J\ssnntos &onõmicos. 

-7-
REQUERlMENTO N• 1.066, DE 1995 

Votação. em tnmo único, do Requerimento n° 1.066, de 
1995, do Senador Lúci9 Alcântara, solicitando, nos termos regi
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1995, 
além da Comissão constante do despacho inicial de disttibuição, 

· seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-8-
PROJEI'O DE I.EI DA CÂMARA N" 47, DE 1993 

Díscossão, em tumo ~. do Projeto de Lei da Cinw:a n• 
47, de 1993 (n• 2.522189, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
destinação de entotpecentes apreendidos, tendo 

Pareceres, sob n"s 166 e 468, de 1995, da Comissão 
- de Coustitnição, Justiça· e Cidadania: 1° pronuncia

mento: favorável nos teimOS de substitutivo que oferece; ~ pro
nunciamento: pela rejeição da emenda apresentada em Plenário. 

-9-
PROJEI'O DELE! DA CÂMARA N•75, DE 1993 

Ofício o• S/41, de 1995, aiiivés dO ijual o Banco Cential Díscossão, em tumo único, do Projeto de Lei da Cinw:a n• 
encaminlia solicitação do Govemo do Estado de Santa Catarina 75, de 1993 (n• 5.813/90, na Casa de origem), que ac=c:enta dis
para que possa emitir Letias Financeiras do Tesouro do Estado de positivo .O art. 20 da Lei n• 8.036, de li de maio de 1990, pam 
Santa Catarina - LFTC, destinados ao giro da Dívida Mobiliária pennitir a movimentação da conta vinculada ao FGTS do aposen-
do Estado, vencível no 2• semestre de 1995. tado, na condição que especifu:a, tendo 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos E<onô- _ Parecer favorável. sob n• 341, de 1995, da Comissão 
micos.) - de Assunros SocWs. 

-3-
PROJETO DE LEI OO.SENADO N" 71, DE 1993 

Votação, em tu.mo úoico, do Projeto de Lei do Senado n° 
71, de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão, que cria o Pro
gnuna de Crédito Rural Equivalência-Produto, tendo 

Parece=: 
- 1° pronunàa.mento: proferido em Plenário, em substitui

ção à Comissão de ASsuntos Econômicos, Relator: Senai!or Mag
. no Bacelar, favorável. nos termos de..substibltivo que oferece; 

-r pronunciamento: sob D.0 464, de 1995, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, favorável. nos tennos de substitutivo 
que oferece. 

-4-
REQUERlMENTO N" 1.0S8; DE 1995 

Votação, em tumo único. do Requerimento n° 1.058, de 
1995, da Senadora Júnia Marise, solicítando, nos termos regimen
tais, a tramitação conjUnta do Projeto de Decreto Legislativo o• 20, 
de 1995, com os de nos. 18 e 19, de 1995, que já tiamitam em 
coiljmto, por ttataxem de mat.érias que versani o mesmo assunto. 

-5-
REQUERlMENTo N" 1.059, DE 1995 

Votação, em tumo únic.;o, do Requerimento n° l.DS9, de 
1995, do Senador Luiz Alberto de Oliveira, solicitando, nos ter
mos regimentais, a tramitação conJunta dos Projetos de Lei do Se
nadon"s.111 e 203,de 1995,porregularemamesmama1éria. 

-6-

REQUERIMENTO N" 1.060, DE 1995 

Votação. em tumo Unico. do Requerimento n° 1.060, de 
1995, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos teJ:mos IOgimen-

-lO-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 212, DE 1993 

Discussão, ~em ~ ÚD.Íco, do Projeto de Lei da Câmara n° 
212, de 1993 (n" 1.848189, na Casa de origem), que destina a ren
da liqúida de um teste da Loteria Espottiva Federal à Fedemção 
Nacíonal das APAE e det.érmizla outras providências, t.endo Pare
cer favorável. sob n• 439, de 1995, da Comissão 

- de Assuntos SociaiS . 

-11-
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN" 7, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmam n° 
7, de 1994 (n°1.316'91, na Casa de origem), que obriga as empre
sas que especifica a fornecer suportes com rodas (ca:r:riDhos ma
nuais) aos seus empregados. tendo 

Parecer favomvel. sob n• 446, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 

-lZ· 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"29, DE 1994 

Díscossão, em t.umo único, do Projeto de Lei da Cinw:a n• 
29, de 1994 (n• 2.488192. na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que dá nova redação ao inciso V do art. 3• 
da Lei n• 7 .256, de 27 de n\)Vembro de 1984, que estabelece nor
mas integrantes do Estatuto da MicroeDlpl'esa,. relativas ao trata
mento difeiOneiado, simplificado e favorecido, nos campos adJDi. 
nistmtivo, tn'butário, previdenciário, trabalhist.a, crediticio e de de
senvolvimento ~ t.endo 

Pareceres sob n•s 295 e 460, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos; 1° pronunciamento: favorá

vel ao projeto; z• pronunciamento: pela rejeição da emenda apre
sentada em Plenário. 
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-13-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"30, DE 1994 

Discussão, em tmno único, do Pro~ia de Lei da Câmara 0o 
30, de 1994 (n• 3578/93, na Casa de origem), de iniciativa do Su
perior TnÕUI!a! de Justiça, que II:!nsfonna e cria caiEOs ~o Quadro 
de Pessoal do Conselho da Justiça Federal, tendo 

Pareceres sobn•s n e 363, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadaola: 1• pronuncia

mento: favaravel ao projeto; Z' prolllllláamento: sole a emenda 
de P!enmo favcxável, nos le!mos da subemenda que apre50!l!a. 

-14-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"4,DE 1995 

Disalssão, em tumo único, do Projeto de Lei 'da Câmara- no 
4, de 1995 (n• 5315/90, na Casa de Origem), que dispõe sobrO o 
arquivamento de cópias de f:dmes cinematográficos e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n• 351, de 1995, da Corilissão 
-de Educação, favorável, com.Emendan° 1-CE,.queapie

senta. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h36min.) 

Ata da 124a Sessão deliberativa ordinária 
em 17 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Levy Dias, Niy Suasswuz e Romeu Tuma 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Adenrir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Alllõnio • 
Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga 
- Bani Verns - llemaido Cahtal- Carlos Bezétm- Carlos PaJro. 
cínio- CaSildo Maldaner- EdisonLobão- Eduaido Suplicy- Él
cio Álvares- Emília Fernandes.- Epitácio Cafeteira- Emandes 
Amorim- Esperidião Amin- Fernando Be"""'- Flaviano Melo 
- Francelino Pereiia- Freitas Neto- Gexaldo Melo- Gerson Ca
mata- Gilbarto Miianda- Guilherme Palmeiia - Hugo Napoleão 
- Humberto Lucena -Íris Rezende- Jader Bm:balho- Jefferson 
Peres- João França- João Rodla- Joel de Hollanda- Jooas Pi
nheiro-Josaphat Marinho -José Abaeu Bianco-José Agripino
José Eduaroo Dutra - José Fogaça - José Iguácio Fem:iia - José 
Roberto Anuda- José Samey- Júlio Campos- Lauro Campos
Leoma.r QnjntanjJba - Levy Dias - Ulcí_dio Portella - Lácio Al
cântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveiia- Marluce Pin
to - Mauro Miianda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Ouofre Quinan - Osmar Dias - Pecl{o Piva - Pecl{o Si-

mon - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire - Rober
to Requião - Rom., Toma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha- Sétgio Machado- Valmir Campelo- V!lson Kleinübing 

' - WaldeekOmelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça ~o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo núme
·ro "'gimeDtal, declaro abaa-ta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabálhos. 
O Sr. 1 o Secretário em exercíciO. Senador Ney Suassuna. 

procederá a leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍOO 

DO MINJSTRO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 
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N" 668, de 15 do COirellte, encaminhando informações so
bre os quesitos coostantes do Requerimeoto n• 989, de 1995, de 
autoria do Senador Sebastião Rocha. 

As infODDações f=rão oa Secretaria G=l dr 
Mesa, à disposição do requerente. 

O SR PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido 
vai à f'lblicação. 

Sobre a mesa, propsota de emenda à Constituição que sorno 
lidas pelo Sr. 1° Secretário em exercício~ Semdor Ney Suassuna. 

São lidas as seguintes: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSITIUIÇÃO 
N" 48, DE '19!15 

Alt..-a dispositivos da CoDSiltulçio FederaL. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos tennos do § 3• do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao iexto Õonstitucional: · 

Art. 1• Os artigos 7" e 8" da Constilllição Feder.!l J?a5Sam a 
vigmar com a seguinte redação: 

"Art.. 'r São diieitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais. além de ootros que visem A melhoria de sua posi
ção social: 

I- remuneração suficiente para satisfazer as suas 
necessidades nonnais e as de sua familia; 

II - proteção do valor real dos salários contra a 
desvalorização da moeda; 

m- inedutibilidade do salário, salvo o estipulado 
em negociação coletiva; 

IV .:. reuruneração do trabalbo nolllmo superioc à 
dodiumo; 

V- fundo de gaxantia do tempo de serviço; 
VI - dumção normal do tmblaho não excedellle 

de oito horas diárias e quarenta e quatro- Semanais, facul
tadas, mediante negocia.ção coletiva, a modulaÇão ~ 
do hodrio e a redução da jornada com a oom:.pondellle 
redução da remunetação; 

VIT- repooso semanal remunerado e em feriados 
civis e religiosos; · - ---

VIII- férias aJlllais remuneradas; 
IX - participação nos lucros e- nos resultados e 

participação na gestão da emptesa; 
X- proibição de distinção quãnto a salários, exer

cício de funções e critérios de admissão por m.ctivo de 
sexo, cor ou estado civil; 

XI - proibição de distinção entre trabalho ma
nual. técnico e intelecto.al ou entre os profisSionais :res
pectivos; 

XII - proibição .de quaiquer trabalho e menores 
de quatotze anos e de trabalbo insalubre, perigosO oo 
penoso a menores de dezoito anos, salvo como apren~ 

xm -licença à gestallle, sem prejufzo do empre
go e do salário; 

XIV -liceuça-partenidade; 
XV - redução dos riscos inerentes ao trabalbo, 

mediante normas de segurança e medicina do trabalho; 
XVI - adicional de remuneração para: as ativida· 

des insalubres, perigosas e penosas; 
XVII - integração ua. vida e nó ôesen:v'olvim.ento 

da empresa, vedada a despedida que não tiver m.otiw? 
socialmente justificado; 

XVIII - previdência social, garantidos, entre ou· 
tros, os seguintes benefícios: 

a) seguro contra os riscos de acidentes do traba
lho, a cargo do emtregador, sem prejuízo da responsabi
lidade civil; 

b) salário-família para os dependentes; 
c) salário-matemidade; 
d) apos.:ntadoria. 
Art. 8" E assegur.>da a liberdade sindical, gar.mtia 

de defesa e prOmoção dos direitos e interesses dos traba
lhadores. 

§ J•o ex=icio da liberdade siDdicaloompreende: 
a) liberdade de constituição de entidades sindicais 

de qualquer níve~ 
b) autooomia sindical, sendo obrigal6rio o regis

tro no órgão competente; 
c) liberdade de filiação, vedada a cobrança de 

contribuição por sindicato,no qual o trabalhador não es
teja inscrito; 

d) direito de ativiâade sindical na empresa. 
§ Z' As entidades sindicais reger-se-ão pelos prin· 

c!pios de organização e gestão democxáticas, baseados Da 
eleição peri6dica e poc escmtínío secreto de seus dirigentes. -

§ 3• As entidades sindicais são independentes do 
Estado, dos empregadores, de coofissões religiosas, de 
-partidos políticos e de qualquer ingerência capaz de en
travar o exercício das atividades pa13. as quais foram 
constituídas. 

§ 4° A lei assegurará aos dirigCrites sindicais elei
tos pelos traba!badores proteção contra' quaiquer forma 
de limitação do exercício legitimo de suas funções, in· 
clusive proteção contra a despedida arbitrária ou sem 
justa causa." 

Art. '1:' Renàznere...se como art. 11 o atual art. goda Consti- -
tuição Fedem 

Art. 3°0s arts. go e 10 da Constituição Federal passam a vi
gorar com a seguinte redaçâo: 

"Art. 9" É assegurado aos trabalbaclores o direito 
de eleger represenantes pan defesa e promoção de seus ... 
interesses e atuação democrática na vida da empresa:. 

Parágrafo único. Aos representantes dos trabalha
dores seri dispenSada a proteção legal assegurada aos 
representantes e dirigentes sindicais. 

Art. 10. É assegurado o direho à contratação oole- -
tiva· das condições de trabalho entre as entidades sindi
cais e os empregadores ou soas organizações, reconheci
da a eficácianotmativa da convenção coletiva de trabalho.'' 

Art. 4• É acrescentado ao art. 113 da Constiluição Federal o 
seguinte disposhivo: 

'Parágrafo único. OS--miniStros classistas do Tri
bunal Superior do TI3balho e os juizes classistas dos 
TriOO:nais Regionais do Trabalbo e das Juntas de Conci
liação e Julgamento exercerio função honorifica, vedada 
a percepão de veocimentos e qualquer vantagem dos co
fres públicos." 

Art. s• O art. 114 da Constituição Feder.!l passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 114. Compete à Justiça do Tmbalho oonci
liar e julgar os dissídios individuais entre os empregados 
e os empregadores, os dissídioo coletivos de narureza juri· 
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dica e outras controvéisias oriundas da relação de traba~ 
lho. 

§ 1 o Compete ã Justiça Fedem! ou ã Justiça Co
mum dos Estados julgar os litigios entre os .seiVidores 
estattltários e as administraçõe& dire~ autárqo.ica e fun
dacional da União. dos Estados e dos Municípios. 

§ 2° Compete à Justiça Comnm dos Estados jul· 
gar os litigios decotrentes de acidentes de lrabalho. 

§ 3° Os dissídios coletivos de interesses sexão ob
jeto de conciliação? mediação ou atbitragem.'' 

Justificação 

Recentemente. tive a honra de presidir em Vitória- ES, en
tre 10 de janeiro e 17 de fevereiro do corrente ano, vários Ciclos 
de Estudos objetivando a f=lação do Projeto "Constituição Fe
derall988-1995- Uma Contribuição do Estado do Espírito Santo 
à Refonna Constitucioo.al de 1995". 

No desenvolvimento do referido Projeto, em que tiveram 
participação n:larcan~ numerosos juristas bmsileiros. locais e ex
temos ao Espírito Santo, além da OAB-ES e dos iritegnmtes do 
Curso de Direito da UFES, adotou-se como objetivos gerais a ava
liação da Constituição Federal de 1988 e a ~S<OOlha da melhor for
ma a ser adotada para uma atualização revWiliZadora de seu texiO. 

Para a consecução desse desiderato, várias tarefas foram de
senvolvidas, merecendo realce as seguintes: 

a) avaliação da efetividade da Constituição Federal de 1988 
e dos índices de complementação e regulamentação não a>mpri
dos pelo Congresso Nacional nas legislatmas que se seguirun à 
sua promulgação; . · 

b) avaliação da construção constituciooal_procedida desde 
1988 pelo Supremo tribunal Federal e dO papel do atua! Govemo; 

c) estudo do processo de atualimção aconselhável para o 
Congresso Nacional: emendas, revisão COIJStitucional ou uma As
sembléia Constituinte Exclusiva. examinados os argumentos técni
co-constitucionais, sociais e políticos; 

d) couclusão sobre o modus operandi aplicável à hipótese 
atualizadora definida entre as acima elencadas; 

e) conclusão do ternário a ser recomendado ao Congresso 
Nacional, anexando, a título exemplif1cativo, algumas poucas pro-
postas, com preocupação de metodologia e de contribuição inicial 
ao debate; e • 

I) elabcração de um documento básico sobre "Lineamentos 
para uma Atualimção Eficaz da Constituição de "1988". 

Encerrados os Ciclos de Estudos, procedeu-se ã elaboração 
do doa>mento básico em referência, que engloba alguus anteproje. 
tos sobre temas específicos a serem objeto de Emendas ào texto da 
Lei Fundamental. 

A presente Proposta de Emenda à Constituição consubstan
cia um desses anteprojetos. fruto do labor critl:l"ioso do ilustre Pro
fessor Arion Sayão Romita, da Universidade Fedetal do Rio de Ja
neiro, que, em IiDhas gerais, ass4D.justifica a necessidade de refor
ma do disciplinamento constitúcional dos direitos Sociais: 

'7rata-se de dar aos dispositivos constitnciooais 
nova redação, que conserve em linhas gerais as conquis
tas obtidas, adaptando-se à nova realidade e preparando 
o País parn. os novos tempos. Não se trata de reviSioms.: 
mo ou revisão em sentido ideológico, de acordo com a 
distinção estabelecida por Gomes Canotilho: ''No campc 
da ciência política e do direito constitucional distingue
se, por vezes, entre revisão e revisionismo ou entre revi
são em sentido processual e revisão em sentido ideológi
co. Na acepção processual a palavxa revisão significa a 
modificação de um oo vário$ :PQntos-eSpecificos de uma 

constituíção. No sentido ideológico a revisão identifica
se com revisionismo sentido c:Ofuo o movimento políti
cO-social que reivindica a revisão global da constituição 
para operaitima mudança de regime". 

Não se pretende opor à atual regulação dos direi
tos sociais um 'hovo regime", tentativa impensável e in
teiramente desa.o:azoada e despropositada. Há que coni
gir os rumos. mudar a orientação. prosseguir na via 
aberta pela própria Constituição de 1988, ao admitir a 
autonomia Sindical. dar ênfase à negociação coletiva e 
emprestar democrática e atnalizada regulação ao direito 
de greve. Or.a., a opção por esta via implica necessaria
mente a supressão daquilo que, no texto de 88, reveren
cia o autoritarismo e corporativismo que remontam- a 
1937, causa dos desajustes sociais acima deiillllciados." 

Ttata-se tarefa ~ difícil, porem não impossíveL 
Sabe-se que há uma inércia meD!al,. que atnal em sentido 
contrário ã alteração dos hábitos longamente observados 
em sociedade. Em 1725, Giambattista Vico sentenciou 
em La Scienza Nuova: "Os homens são natuxalm.ente 
levados a conservar a memória das leis e das ordens que 
os governam em sua sociedade'l. Ainda assim. um esfor
ço bem intencionado deve ser desenvolvido, com vistas 
ao aperfeiçoamento do ordenamento jw:idicO' atinente às 
relações de lrabalho. 

Pelos efeitos nocivos que a Constituição'de 1988 
projetou sobre a regulação das relações de trabalho, ela 
clama por criteriosa modificação. Não colhe o argumen
to de que inviáVel a revisão do que sequer d!egou a ser 
posto em prática (faharia a regulação por legislaçãO in
fraconstitucional da Carta de 88): antes pelo contrário, 
com rarissimas exceções (ex.: participação em lucros), 
os preceitos constitucionais. no particUlar, foram tidos 
por dotados de eficácil plena, direta e imediata, prescin
dindo da interveução do legislador infracoustituciooal. 
Além disso, o atgumento volta-se contra aqueles que o 
utilizam: a falta de regulação por ser creditada à inviabi
lidade de implementaçiió de preceitos contraditórios e 
inadequados à realidade nacionaL 

A Constituição de 1988 representa a vitória do re- -
trocesso, o apego a concepções retJ:ógradas impostas 
pelo Estado Novo e, assim, impede a democratização 
das relações de trabalho no BrasiL O entrave deve ser 
afastado: o ingresso da democracia no campo das relaçõ
es de trabalho é inevitáveL A prática tem demonstrado 
que os obstáculos opostos pela Constituição de 1988 ao 
avanço da reguJa.;ão posta pelo art. 8", inciso n, já não 
suboiste diante da pluralidade sindical de fato, que já te
mos. Como ensina Gomes Ca.notilho, 11nenbuma. consti
tuição pode conter a vida ou parar o ventO com as mãos. 
nenhuma lei constitucional evita o mir dos muros dos 
processos históricos, e, conseqüentemente, as alterações 
constitucionais, se ela já perdeu a sua fOIÇa normativa". 

As mudauças devem perseguir os seguintes obje. 
ti vos: 1°- eliminar o entulho autoritário e corporativista; 
?:>- compatibilizar a regulação das relações de trabalho 
com a norma fundamental coutida no art. I 0 da Consti
tuição; 3° - podar os excessos de normatividade, redu
zindo o luxo ·ae mimícias ao essencial; 4° - retirar do 
teXto constitucional as normas inconstitucionais. 

O objetivo fundamental (do qual todos os demais_, 
· são corolário) é a supressão do autoritarismo e do coxpo

rativismo. implantados em 1937, conservados e incenti-
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vados em 1964, ~ incompatíveis com a nova ordem 
democr.itica a que aspira o País. Existem. basicamente, 
dois métodos de regulação das relações de trabalho: o 
autoritário e o democrático: O_ primeiro, lastreado no 
corporativismo, carac:teriza-se por. a) Sindicato como 
instrumento dos iDteresses do Estado e não dos trabalha
dores: b) unicidade sindical ou seja, unidade sindical 
imposta por lei; c) organização sindical por categorias, e 
Dão por profissões. setor de economia ou empresa;.d) 
cootribuição sindical obrigatória; e) composição classis
ta des órgãos da Justiça do T"'balho; I) poder normativo 
dos Tnõunais do Trabalho; g) proibição da 8"'ve; h) 
inexistõncia (oor debilidade) da negociação coletiva. O 
segundo método (o democrálico). compatível com a 
economia social de mercado, lastreado na livre iniciativa 
e na conc:otrência. assim se caracteriza:: a) sindicato livre 
da interferência do Estado; b) liberdade sindical em to
dos os. sentidos, e não apenas com autonomia; c) possi
bilidade de.p~dade sindical, couvergindo P"" a uni
dade livremente delibe...da pelos interessados; d) reco
nhecimento da autonomia coletiva dos grupos profissio
~_organizados; e) incentivo à negociação coletiva das 
condições de trabalho; I) Justiça do T...balho nio cotp<>
rativista, ou seja. com representantes classistas exerceu.

. do apenas função honorífica e desprovida de poder nor
mativo; g) direito de greve reconhecido como iD.stru
meDio de luta dos trabalhadeiOs. A Constimição de 1988 
ftaca.ssru, ao tentar introduzir elementos do método de
mocrático (autonomia sindical. ênfase na negociação co
Ietiva e direito de greve), na regulação autoritária~ cor
porativista que cooservoo. oomo herança dos regimes dita
toriais de 1937 e 1964- Merece, por isso, ser modificada 

O segundo objetivo acima enunciado consiste no 
_ estabelecimento de mna regulação das relações de traba· 

lho compatível com a norma fundamental- o Brasil se 
constitui em Estado democzático de direito. Como con· 
seqüência do primeiro desider.tto. uma vez éliminados 
os resquícios de .autoritarismo e de corporativismo. a cJe.. 
mocratização se impõe. Ao contrário do método autori· 
tário, que se =teriza pela descouí=ça do Estado em 
relação aos fatores sociaiS: o método democr:ático repou
sa no elemento confiança: o Estado confta em que os in
terlocutores, que têm interesses antagônicos mas não in
coociliáveis, encontrem por meio da negociação coletiva 
as melhores soluções pant a compbsição das recíprocas 
pretensões. O rumo da. democraiização se afasta da in
fluência maciça do Estado, vale dizer, preconica a redu· 
ção da presença do Estado. 

Como terceiro objetivo a ser alcançado. visualiza
se a austeridade no relacionar os direitos sociais. O 
constituinte de 1988 olvidou-se da lição de Portalis. O 
autor do DiSCOUIS pré~. em 1804, assentoo que 
"as leis positivas não podem substib:lir inteiramente o 
uso da razio natural nos assuntos da vida. As necessida· 
des da sociedade são tão várias, a connmicaçio dos ho-
mens é tão ativa, seus intetesses são tão multiplicados e 
suas relações tão extensas, que é impossível ao legisla· 
dor a wdo prever". E adiante: "A tarefa da lei é fixar, em 
8"'ndes linhas. as máximas gerais do diiOito, estabelecer 
princípios fecundos em conseqüências, e não descer ao 
pormenor das questões que podem surgir em cada maté
ria". O excesso de normatividade do texto de 1988 tem 
sido condenado. Das "conclusões" do Simpósio do Di-

reito Constituci~ sobre revisão e emendas à Consti-
tuição, promovido pelo Instituto dos Advogades Brasi
l~iros. no Rio de Janeiro, em março de 1992. a primeira: 
referente ao tema "A ordem social,. o tia.ba.Iho, o sindica-
lismo e a greve" assim está redigida: "Há exageros de 
nomtatividade no texto da atual Constituição. Seria pre
feriv~ ao invés dos atuai.s cãsuísm.os. adotarem-se pre
ceitos de onlem geral. deixando-se a matéria especifJCa 
para as leis ordinárias11

• Realmente? assim deve ser. A ri
gidez da en11Dl<l3ção dos beneficies, c<m a delibe...da 
intenção de torná-los auto-aplicáveis, deu resultados ne
gativos, como é de sabença geral. 

Como quarto objetivo colimado, pretende-se ex
pungir do texto constituciOil.al vigente as normas incons
titucionais. Há nonnas que apenas fOIIDalmente são 
constitucionais: por acidente topológico. s6 por se acha
rem incluídas oo corpus con.stituciooa.L Existe. por ou
tro lado, hieraxqu.ia ou escala de valores entre os precei
tos CODStitucionais. Em ambas as hipóteses. perfeitamen
te aceitável a existência de normas constituci<mais e m.:.-
coostib:lciOitais: no priineiro caso, a insc;onstitucionalida
de se configura da mesma foc:na como sucede em rela
ção a qualquer ato normativo infra-coustihl.ciooal; no se
gundo caso, quando a incoustitucionalidade resulta do 
Contraste entre ç preceito considerado e a nomta de su
perior hieraxquia. Sempre que o legislackr couslitucional 
ultrapassar os limites intemos que lhe são impostos pe
los valores fimdamentais imanemes a uma constituição, 
incide no vício de inconstitucionalidade. Há nozma.s fun. 
damentais, ou princípips estruturantes: o princípio de
mocrático é um deles; é um princípiO normativo. O ari:-
1 ° da Constituição de 1988- o BI3Sil se constitui em Es
tado demOCiático de dúeito - serve para ganúitir o valor 
fundamental da Comtímição, perante o qual as demais 
IlOIIIlaS terão sua constitucionalidade aferida. AssÍ!ll, por 
exemplo, são incoostitucionais QS incisos do art. SO da 
Carta de 1988 que discrepam do princípio democrático, 
como o II- unici~ siÍldical e o IV -contribuição sin
dical obrigat6ria- E também incoustitucional o § 2" do 
art. 114 (poder normativo dos Tnõunais do Trabalho),· 
porque atentatório do princípio de superior hierarquia 
(art. 1", par.i8"']o único), segundo o qual todo o poder 
emana do povo: se poder llO!IIlativo implica faculdade 
legife...nte, juiz está inibido de legislar, porque nio é 
representante do povo; juiz não é eleito pelo povo. logO 
o poder noanativo que lhe é cutorgade pelo citado dis
positivo incide no vício de inconstib:lcionalidade, ante a 
ofensa ao princípio estruturante da soberania popular." 

Quanto às aller3çôes O!'C"'das em cada dispositivo de per si, 
assinala. ol!ietivamente, o ilustiO professor Arion Sayão Romila: 

• Artigo 1° 

Este dispositivo dá nova .eciação aos artigos 7' e 8". 
Quanto ao art. 7°, sua atual redação apresenta ma

nifestos inconvenientes. Revela tendência regulamenta· 
rista., iD.compatfvel com a boa técnica constitucional O 
texto da Constituição não deve descer a minúcias na
eD!l~Ção dos diiOitos dos trabalhadores, por estes já 
estão previstos na legislação infra-constituciooal e po
dem Se{ ampliados per negociação coletiva. A atua1 te

dação dO art. 7' tem sUScitaoo divetgências de inletpte
tação e provocado o ajuizamento de enonne quantidade 
de demandas judiciais, com reflexos negativos pata em-
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presãrios, trabalhadores e pan a própria Justiça do Tra
balho sobrecarregada com inútil volume de serviço. 

A rigidez na fnação dos beneficias- assegurados 
aos trabalhadores. como resultado da diretriz adotada 
pela Constituição. impede ou pelo menos dificulta o pro
gresso social, em contradição com o mandamento do 
próprio preceito, qual seja. a melhoria da condição so
cial dos trab!.Ihadores. 

A nova redação proposta para o art. T corrige os 
malefícios decon:entes do texto em vigor. Simplesmente 
enumeia os <lireitos, sem pretender dar-lhes regulação 
pr6pria da legislação :in.fta-constitucional e das conven
ções e accm:Jos coletivos de trabalho. Sistematiza os re
feridos direitos, enfocando apenas aqueles que dizem 
respeito â relação individual de trabalho, como os perti
nentes ao contrato de trabalho e à previdência socia.l: Os 
temas relativos ao direito coletivo de trabalho consti
tuem objeto ~outros artigos. 

Qumrto ao:art. SO, asseguia a libexdade sindical, 
garantia de defesa na promoção dos interesses e dos di
reitos da classe traba1ha.dora. Discrimina o conteúdo da 
liberdade sindical, atribuindo-lhe sentido compatível 
com a norma insculpida no art. 1° da Constituição, em 
cujos termos o Brasil se constitui em Estado democráti
·co de direito. O texto proposto elimina o antoritarlsJn<?.. e 
o COipOiativismo mantidos pela atual redação da Carta 
de 1988, contrários â. necessidade de modemizar e de
mocratizar a regulação das re~ de trabalho no Brnsi1. 

Artigo r' 

Maillém a atual redação do artigo 9• da Constitui
ção que regula o exercício do direito de greve de manei

. Ia adequada- Apenas detemrlna a renumezação dos arti
gos da Constituição, como resultado da introdução de 
novos dispositivos. -

Artigo-s' 

Quanto ao art. 9° institui\a representação dos tra
balhadores na empresa, sem mimícias, que flCai'âo a car
go da legislação ordinária ou da negcciação ooleti.va. 

Quanto ao arL 10. Proclama a :aecessidade impe
riosa e democrática de se instituir no Brasil a negociação 
coletiva das condições de l!abalho, reConhecendo a efi
cácia normativa coletiva das convenções coletivas, ga
rantia de validade juridicadestes ~entos llODDII!ivos. 

Artigo4° 

A redação ora sugeD.da resolve de vez a COJJ.tro
vérs:ia existente a respeito da representação classista nos 
órgãos da Justiça do Trabalho. Se os· empresários e as 
entidades de classe de. trabalhadores pretendem manter 
seus representantes nos órgãos da Justiça Especializada, 
devem arcar com os ônus respectivos. Estes ônus não 
devem ser suportados pelos contnbuintes. A proposta 
segue o exemplo da organização da Justiça do Trabalho 
da Alemanha, na qual os representaiJ!es classistas exer
cem funções hoootíficas. 

Além disso, dá-se aplicação, no particular, ao 
princípio de moralidade na administração pública 
(Constituição, art- 37), que atualmente é desrespeitado, 
pois os classistas exercem a magistratura sem concurso 
públioo-. 

Artlgo.S" 

Elimina as controVérsias existentes a reSpeito da 
competência da Justiça do Trabalho. Esta sempre existiu 
no Brasil com a missão de dirimir as controvérsias entre 
o capital e o trabalho, no setor privado. As tentativas de 
ampliar o raio de atividade de Justiça do Trabalho fra
cassaram. Foram suscitadas, incontáveis controvérsias. 
que engrossaram as pautas de jllgamentos dos Trihmais 
e retaidaram de maneira intolerável o andamento dos 
feitOs. Por outro lado, suprime o poder noxmativo dos 
Trib:mais do Trabalho. Este poder llOllDati.vo em nada 
tem cootribuído pan o progresso das relações sociais iiO 
BrasiL Pelo contrário, inibe a negociação coletiva. esiã 
sim, método eficaz e democrático de regular as relações 
de trabalho. Além disso, não se compadece com o exer
cício do direito de greve, que a Constituição assegura 
a05' trabalhadores.. Só pode haver poder normativo da 
Justiça do Trabalho em regime autoritário que proíbe-a 
greve, como acontecia na Itália durante o regime de 
Mussolini e no Brasil, na vigência da Carta do Estado 
Novo. de 1937. Uma Constituição que afuma ser o arn:
sil um Estado demOcrático de direito e que recoDhece a 
autonomia coletiva doo interlocutores sociais, assegur.m
do o direito de greve, não pode, por coerência, consagrar 
a competência IlOIDlativa da Justiça do Trabalho. 

. Além disso, a competência normativa dos Tnõu
nais do Tiabalho resulta na atribuição, a juízes, do poder 
de estabelecer normas genéricas? oo seja. atn"bui a juízes 
poder legislativo. Esta atribuição é incompatível com o 
pn5prio sistema constitucional vigente, que organiza. o 
País como democracia representativa. Em um re&ime: 
democtátioo, juízes não podem legislar, pois lhes falta 
legitimidade; não são eleitos: pelo povo. o art.. 1°, paní
gcúo único da Constituição declara que o povo exerce 
poder pOr meio de representantes eleitos ou diretamente? 
o que inviabiliza o exercício do poder de legislar por 
quem não foi eleito pelo povo." 

Como se pode verificar. a Pioposta de Emenda à Constitui:.-
ção ora submetida ao crivo dos eminentes Pares contém formula
ções cuja densidade e emhasamento doutrinário são inegáveis_.___
coostituindo, enfim, valiosa contribuição pan a democratização e 
a modemização das relações de trabalho no B=il. 
· Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.-Senador José Ig
nádo Ferreira- Senadoia Marluce Pinto - Seoadora Júnia Ma· 
rioe- Senador Freitas Neto -Senador Osmar Dias- Senador 
Geraldo Mdo- Senador Nabor Júnior- Senador Carlos Bezer.. 
ra - Senador Ney Suassuna - Senador José Biaaoo - Senador 
Levy Dias -Senador Mauro Miranda -Senador Luddio Porte
la - Senador Onofre Quinao - Senador Jonas Pinheiro - Sena
dor V almir Campelo - Senador José Alves - Senador Luíz AI· 
berto de Oliveira -Senador Guilherme Palmeira -Senador Se
bastião Rocha - Se.oador Teotônio Vilda Filho - Senador Er
nandes Amorim - Senador Hugo Napoleão - Semdor Casilda 
Maldaner - Senador Leomar Quintanilha - Senador João Ro
cha - Senador Carlos Patrocínio -Senador Bdlo Parga -Sena
dor Sérgio Machado Senador Freitas Neto -Senador Lúcio AI· 
cântara- Senador Lúdio Coelho. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

• CONSTITIJIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA 00 BRASIL 
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Art. 60_. A Cpnstituição poderá ser emendada mediante pro
posta: 

···--··-··-······-··-··-··-······-·-··-----··-·-·-··-·-----
§ 3• A emenpa ã Constitúição será proiDillgada pelas Mesas 

da Câmaia dos Deputados e do SOilado Federal, com o respectivo 
mímero de ordem. 

Art. 7°. SãO; direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além ae outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XXI- aviso préviO proporcional ao tempo de serviço, sen
do no mínimo de trinra dias. nos tennos da lei; 
···-·----··-··-··---··-··--··-··-··-··---··--··-··-·-··-.. --·-

Art. go_ É livre a associação proíiSSional oo sindical. obser-
vado o seguinte: 
···----·---.. --·---··----------··-··---··--··-··----

Art. 9°. É assegw:ado o direitO de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exeiCê-lo e sobi:e os 
interesses que devam por m~io dele defender. 

§ 6° A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão celebrar consórcios ou convênios 
entre si para execução de suas leis, serviços ou decisões, 
bem como convênios de colaboração com entidades 
privadas. 

Art. 21 ... _ .. _,_, _______ .. _._, _________ _ 

XVTII- planejar e prompver, ouvidos os Estados 
e Municípios interessados, a defesa pennanente contra 
as calamidades públicas. especialmente as secas e as 
inundações; 

Art. 22 ... _ .. ___ ,_,_, __ ,_,_,_,_,_ .. _ .. _,_, .. __ _ 

Parágrafo llnico. Os Estados poderão legislar su
plementam:J.ente sobre questões específicas das matérias 
relaciaoadas neste artigo. , 

Art. 23, .. __ ,_, __ ,_,_,_ .. ___________ ,_,,_ 

--··---.. ··------·------------·-·---·---····~--
Art. 10. É '!'S"gurada a participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos 6rgãos públicos em que seus m
teresses profiSSionais Ou pfevidenciários sejam objeto de discussão 
e delibelação. 

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, ju
risdição, competência. garantias e condições de exercício dos ór
gãos da Justiça do Ttabalho, assegurada a paridade de repre
sentação de traba.lbadores e empregadores. 

Art. 114. O:mpete ã Justiça do Ttabalho conciliar e julgar 
os dissídios individp.ais e coletivos entre trabalhadores e emprega
dores, abrangidos os entes de direito público externo e da admin.is
tração pública clireta e indii<ta dos Municípios, do Distrito Fede
ral, dos Estados e da União, e na forma da !e~ ootras cootrovénias 
deco!:rentes da relação de trabalho, bem como os litígios que te
Ilham origem no cpmprimento de ~ próprias sentenças. inclusi
ve coletivas. 

(À Comissão de Consriluiçiio,Jusliçae C;ãadan;a.) 

PROPOSfA DE EMENDA·À CONS'ITI'UIÇÃO 
N" 49, DE 1995 

Altera dispositivos da Constituição Federal, 
objetivando o fortalecimento do p~ápio federativo. 

As Mesas da Câmarn dos Depurados e do Senado Federal, 
nos temtos do § 3°. do art. 60 da Constituição Federal, proiDillgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucioml: 

Art. 1 o Os dispositivos da Constituição Fedetal abaixo enu
merados passam a vigorar com as seguintes alterações: 

' 1Art.18. _________ .. ______________________ _ 

§ 4° A criação, a inCOIJlOI"Çio, a~ fusão e o des
membramento de Mw:ricipios preservaxão a COillinuida
de e a unidade hist6rico-cultmal do ambiei!Ie uibano, 
far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos pre
vistos eni lei complementar nacional, dependeião de 
consulta prévia, mediante plebiscito, ãs populações dire
tamente interessadas e da suficiência de sua attecada.ção 
ttibutária para prover os seus serviços. 

§ 5° Lei Complememar estabelecení incentivos 
para a fusão de Estados e Municípios, visando ao refoz:
ço da fedetação e à redução dps Ôillls aos conlribui.nles. 

§ 1° Lei complementar estabelecerá normas para a 
coordenação e a cooperação entre a União, os Estados. o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equi
-hôrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito na
cional, de mudo a assegunu- a subsidiariedade da ação de 
Cicia mvel politico. 

§ 2• O Poder Público deverá planejar e executar 
as ações administrntivas pievistas neste artigo com a 
participação de 6<gãos ou de entidades da sociedade civiL 

Art. 30 ... _ .. ____ ,_ .. ______ ,_,_,_,_,,_ .. _,_ 

Parágrafo único. As competências emmciadas nos 
incisos V. VI e vn serão exercidas necessária e preci
pullllleDle pelos Mw:ricipios e pelo Distrito Federal e 
subsidiariamente pelos Estados e pela UDião. 

--~·-..,..----.. -·-·-··----··-------
Art. 43. Pbr p:ovoCação das Assembléias Legisla

tivas dos Estados interessados. manifestada por Resolu
ção aprovada pela maioria absoluta de seus membros, a ·· 
Qniio deverá articular a ação conjunta administrativa 
sobre um mesmo complexo geoconômico e social. vi
sando a seu desenVolvimento e à reduçao das desigual
dades regionais. 

Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da m:recadação dos impostos sobre 

renda e proventos de qualquer Dature:za e sobre produtos in
d!Jstrializados, quarenta e sete'JXX cento na seguinte forma: 

. a) vinte por cento ao Flllldo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte por cento ao Fundo de Participação dos 
Mwúc!Pios; 

c) sele por cento, peta aplicação em progtamas de 
desenvolvimento de regiões deprimidas através de suas 
respectivas entidades regionais. sendo que, três por cen
to. através de instituições fmanceiras. especificamente 
para o fmanciamento do setor produtivo. 

U- - .. - .. -·~-·------.. --·---·--·--.. - .. " .. ---·-. 

Art. zo Esta Emenda Constitucional entta em vigor na data 
de sua publicação. 
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Justificação 

Recentemeote, tive a honra de presidir em Vitória~ES. entre 
10 de janeiro e 17 de fevereiro do com:JJ!-e ano, v~os_ Ciclos de 
Estudos objetivando a formulação do Pro)Clo "Constitu1çio Fede
ral 1988-1995- Uma Contriooição do Estado do Espfrito Santo A 
Reforma Constitucional de 1995". 

No desenvolvimento do referido Projeto. em que tiveram 
participaçãO marcante numerosos juristas brasileiros, locais e ex
temos ao Espirita Santo, além da OAB-ES e dos inlegrantes do 
Curso de Direito da UFES, adotou~se como objetivos gerais a ava
liação da Consliluição Federal de 1988 e a esrolha da melhor for
ma a ser adotada pua uma ab.Jalização revitalizadora de seu texto. 

Para a comecução desse desiderato, viriu tarefas foram de
senvolvidas, merecendo realce as seguintes: 

a) avali>çio da efetividade da Consliluição Federal de 1988 
e dos índices de complemeolação e ~<gulamenlaçio Dio rompo
dos pelo Congresso Nacional nas legislaturas que se seguiram à 
sua promulgação; 

b) avaliação da coostrução coostituciooal procedida desde 
1988 pelo Supremo Trioooal Federal e do papel do atu&l Governo; 

c) esb.Jdo do processo de atualizaçio aconselh!vel pam o 
Congresso Nacional: emendu, revisão constitucional oo uma As
sembléia ConStibJinte Exclusiva. examinados os argumeDI.Os técni~ 
cc-constitucionais, sociais e políticos; 

d) conclusão som o modus operandi aplicável à hipótese 
atualizadora defmida entre as acima elencadas; 

e) conclusão do temário a ser recomendado ao Congresso 
Nacional, anexando. a titulo exemplificativo, aJgumas poucas pro.. 
postas, coro preocupoção de metodologia e de cootriooição ínidal 
ao debate; e 

f) elabomçio de um documeDlO básico sobre "Lineamentos 
para uma AbJaHz•ção Eficaz da Constituição de 1988". . 

Encerrados os Ciclos de Estudos, procedeu-se à elaboração 
do doa!mento básico em merência, que engloba alguns antepro
jetos sobre temas especificas a serem objeto de Emendas ao texto 
da Lei Fundamental. 

A presente Proposta de Emenda à Constituição coosubstao
cia um desses anteprojetos, fruto de ela~. criteriosa do ilus~ 
tre Professor Diogo de Figuemdo Moreinl. Neto. 

Justificando as alterações aqui precooizadas, assim se mani
festa o seu ilustre Autor: 

"O desenho aluai da Federaçio brasileira é basi~ 
cameor.e o das Províncias do Império, herdando. assím, 
as mesmas desigualdades que desde a sua criação já 
apresentavam quanto a aspectos geográficos e sociais, às 
quais foram se acrescentando novas desigualdades, nota~ 
dam.ente econômicas, no correr da vida republicana. 

Outra peruliaridade nacional é, sem dúvida, o fede
ralismo lriportite, nc qual. ao lado dos dois oíveis de Estado 
tmdicionalmeme encontrados. o Estado Federado e o Esta
do Federal, soma-se um ten:eiro, de âmbito menor, o Esta
do Local, w seja, o Municipio, também dctado de autono
mia politica, em bom defectivo de um dos Pocle= estatais. 

Finalmente, deve-se ressaltar, não obstante todo o 
esforço autonomista. sempre mais a1anieado do que rea~ 
li:wlo, que a Federaçio bnosileira ainda é dominada por 
um forte centripetismo, cujas raízes histórico-culturais 
se fmcam no periodo colonial e foram realimentadas 
neste século pela bipertrofJa do Estado Federal e, nele, 
particularmente, do Poder Executivo, quase sempre he
gemónico e, por duas vezes, ditatorial. 

Sobre essas peci.Jliaridades medratam. no sistema 
federativo,. um sem número de deficiências, algumas das 
quais vieram a ser agravadas pelo modelo introduzido 
pela Constituição de 1988. 

Assim ~ que acrescentouMse a carga de competên~ 
cia da União, embora nlo tenha havido uma correspon· 
dente preocupação coro uma proporcional r<partição de 
recursos fiscais. 

Por outro lado, não obstante a crescente desigual~ 
dade regional. o tratamento do regionalismo deixou 
muito a desejar, nio tendo havido mais que uma previ· 
são facultativa de formaçio de integração regional a car~ 
go exclusivo da Unilo. Quanto ao f.m.anciame:nlo de ati
vidades integra.tivas regionais, o ttatamcnlo constitucio
nal é ainda mais inconsistente., pois a pequena resetva de 
transfexe.cia de ~<ceitas de impostos já tem desÜDalirios 
·cativos- as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Leste- e_ 
certas instituições predeten:ninadas ;.. as fmanceiras - ig~ 
norando-se por completo tantp outras áreas deprimidas 
e com necessidade de atividades. regiooalizadas, no cam
po .social e na infra-estrutum. Na verdade, aJém das 
mencionadas, há outras regiões geo-sócio- econom..ica
meate hoMogêneas, enconlradas por todo o País. que, 
tanto quanto aquelas demandam açio concertada e re
cursos especificas para a solução de problemas comuns. 

Outra deficiência facilmente detectada é a pobre
za do texto no que toca à concertação da atividade admi
nistrativa enlre entidades privadas em geral. O federalis~ 
mo modernO é cada. vez mais mareado pela cooperação 
(pública) e pela colaboração (privada), mas a Constitui
ção de -l.988 sequer repetiu a sandável ~<gra do artigo 
!3, § 3", da Carta anterior, que previa a coopemção coo
venial en~ os entes políticos. 

Grave falha, porém revelando um nítido retroces~ 
so institucional, está patenteada na des~<grada multipli
caçiio de Municípios (passando de ce11:a de 4.000 a cer· 
ca de 5.000 em menos de seis anos, o que vem a ser um 
incremento de quase duzentos Municípios por ano). O 
retrocesso apontado está no fato de ter pa&sado da le~
complementar federal (art. 14, Cl' 69) A lei de cada Esta· 
do, a fiXação dos roquisitos mínimos para a criação da 
Municípios (art. 18, § 4"). A atomização de Municipios. 
além de onerar as: contribuintes concorre para enfracw-e~ 
cer as. teses municipalistas e desmonüizar, em última 
análise, o Poder Pllblico. 

Acrescente-se a essas defici&.cias a falta de defi
nição das competências que devem ser necessariameote 
assumidas em cada nível federativop de modo a evitar 
que o eventual recebimento acabe ~·OU. a ina
ção de todas as entidedes w, no oposto, que todas elas 
se dediquem il. mesma tarefa. A distribuição de compe-__ 
tências administmtivaS. inclusive as conmns, novidade 
introduzida no art. 23, da arual Carta. propicia tanto a 
dispersão, como a omíssio de serviços públicos de im
portância, merecendo um esforço mcionalizador. 

Anote-se, por fim, que a prática constitucional 
tem demonstrado que as Assembléias Legislativas pou~ 
vo legislam sobre as matérias incluídas no rol da compe~ 
tência concorrente J..imitada (do art. 24) e nada sobre as 
matérias específicas derivadas do rol de competência 
privativa da União (art. 22), cuja com.plementaçio lhes 
poderia ser aberta por lei complementar (art.. 22. pará
grafo único). 
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Também neste campo seria sadio, para a prática 
de um robusto federalismo, o reforço_ de competência 
dos Estados-membros abrindo-lhes a oportunidade de 
exercer com maior amplitude sua atividade política. 

Todos os sistemas federativos têm merecido ex
tenso tratamento doutrinário na literatura contemporâ
nea. São inúmeros os autores que têm contribuído, nas 
últimas décadas, para o estudo e aperfeiçoamento desse 
ínstituto, cada vez mais difundido mundialmente, até 
mesmo com alguma utilização, ainda que parcial, em 
países tradicionalmente unitários, como forma de admi
nistrar regiões desiguais e ainda, no chamado Direito da 
Integração. que aparece como a nova disciplina jurídica 
dos megablocos de Estados em Sllrgimento. 

Linhas de aperfeiçoamento podem e devem ab
sorver essas novas concepções; algumas delas nio tão 
novas, mas. sem dúvida, beneficiadas de roupagem con
temporânea e do superior travejamento doutrinário das 
modernas Ciências Política e do Direito. 

Assim é que merecem ser levados em linhas de 
con_ta_o_ princípio da subsidiariedade, o princípio da inte-
giaçáo e o princípio da participação, todos eles de nítido 
destaque contemporâneo. 

O princípio da subsicliariedade, embora de con
cepção antiga, remontando a Aristóteles (Política. n, IS) 
e assumindo, com Santo Tomás, um viés religioso, pos
teriormente desenvolvido por Leão xm (Rerum Nova
rum) e Pio XI (Quadr.lgésimo Anno). teve aplicaçio 
prática no constitucionalismo suíço, na Lei Básica de 
Bonn e, mais recente.ment&, no Tratado de MaastrichL 

Considerada a pessoa humana como base, a sub
sidiariedade preserva a s:ua inicíã.J.1Va em tudo aquilo em 
que ela possa e deva ser suficielll.e, bem como a das de
mais instâncias, taD1o a da sociedade com.o as do Estado, 

· ---sÜcessivamente, de modo que a superior nãç sejà acio
nada senão depois de esgotadas as possibilidades de 
ação da inferior. -

Assim como a ação da sociedade prefere à do Es
tado, também na Federação, a ação do Estado local (l\.fu
nicípío) prefere à do Estado intermédio (Estado mem
bro), e a do Estado intermédio prefere à do Estado Fede
ral (União). E, fmalmente, no plano internacional as or
ganizações de Estado só devem atl.lar subsidiariamente 
aos Estados que as conformam. · 

Ao considerar a sucessividade subsidiária das ins
tâncias organizadoms para solucionar os problemas da 
vivência e da convivência humana, partindo do indiví
duo, passando pela família, pelos grupos sociais de toda 
ordem c pelas entidades e órgãos intermédios, até as 
projeções estatais e supraestatais, O princípiO -Oferece o 
critérl0 _definitório mais consentâneo com a necessidade 
~ proteção das liberdades civis, sociais e políticas, 
como argutamente aponta Juan V allet de Goytisolo 
(Tn:s Ensayos, Speiro. Madri. 1981. p. 47 e 55). Este. 
talvez, seja o mais valioso fundamento do princípio da 
subsidiariedade. 

A aplicação desse princípio numa federação não 
só racionaliza a distribuição e o emprego do poder esta
tal, como leva essa desejada racionalização à partillia de 
recursos, evitando-se, com isso. uma repartição de com. 
petências tributárias e de direitos de participação em :re
ceitas tributárias descompassada com a real necessidade 

de cada nível federativo de atendimento a seus peculia
res cometim.Cnios. 

O princípio da integração também vem sendo 
lembrado desde o início deste século c já inspirou o cha· 
mado federalismo cooperativo, no qual as entidades es
tatais potencializam suas capacidades administrativas e 
fmanceiras em atividades comuns. Hoje este princípio é 
imperativo, pois a dificuldade de captar recursos públi~ 
cos e de atrair capacidade gerencial para o Estado obri· 
gam-no a intensificar os mecanismos de integração ad
ministrativa atrav6s de coopcmçio e de colaboração, 
aproveitando, ao máximo, as possibilidades de cada pro
jeçio federativa em benefício geral. 

Mas essa integração prossegue mesmo fora do 
Estado, pelo emptego do princípio da participação. Por 
ele, toda a sociedade se integra ao esforço desenvolvido 
por seus instrumentos políticos. 

Não mais apenas a passívidade da democracia 
representativa., mas a atividade da démocracia participa
tiva. Cada individuo, cada associação. formal ou não. 
tem .campo para participar, potenciando a awaçíio doEs
tado, em qualquer níveL 

DcsC:nvolvem-se, neste sentido, as entidades in
termédias, muitas·delas dotadas de parcela do poderes
tatal pam atingir as suas fmalidades. Fenômeno dos mais 
interessantes deste fim de século, a proliferação c a ação 
dessas entidades intem&iias. algumas delas quase órgãos 
do Estado, toma~se uma garantia da progressiva legl.ti· 
mação das políticas públicas como, também, da despoli
ti~o da ablação técnica do Estado, como pode ocorrer 
com as gnporações de oficio aulÕnomas' (tipo OAB) ou 
os órgãos t&:nicos auiÕI)omos (tipo Banco Central). 

Essas e outras atribuições, emOOra não devam en
trar como uma avalanche, em se tratando de reforma 
constitucional, já merecem ser consideradas e acolhidas 
em alguns aspectos, rudo com as limitações ditadas pela 
prudência política." 

Sala das Sessões. 17 de agosto de 1995. - Senador José lg
oácio Ferreira - Senador Ney Suassuoa - Senadota Marluce _ 
Pinto - Senador Geraldo Melo - Senador Nabor Júnior - Sena
dor João Rocha- Senador Mauro Miranda - Senador Jonas 'Pi
ohdro -Senador Valm:ir Campdo -Senador Carlos Patrocínio 
- Senador Onol're Quinan -Senador Levy Dias - Senador José 
Alves - Senador GuDhenne Palmeira - Senador Sebastião Ro
cha - Senador Lúdo Alcântara - Senador Osmar Dias - Sena
dor Freitas Ndo- Seuador BeBo Parga- Senador Teotônio Vi· 
leia Filho - Senador Eroandes Amorim - Senador Flaviano 
Melo -Senador Carlos Bezerra - Senador João França - Sena
dor Sérgio Machado- Senador José Blanco- Senador Luádio 
Portela - Senador Hugo Napoleão - Senador Leomar Quintanl-
1ha -Senador Lúdlo Coelho - Senadorn Júnia Marise - Senador 
Lu.W Alberto de OUveira. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

, CONSTIIUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASll.. 

···--······-··-··-··--·-······-··-··-··-··---------··----· 
SUBSEÇÃOII 

Da emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada medj.ante pro
posta: 
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§ 3o A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo 
número de ordem. 

Art. 18. A organização político-administrativa da Repúbli
ca Federativa do Brasil compreende a Uoiio, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios, tOdos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 

§ 1• Brasilia é a Capital Foderal. 
§ 2° Os Telrit6rios Federais integram a União, e sua cria

ção, transformação em EstAdo ou reinlegraçiio ao EstAdo de ori
gem seriio reguladas em lei complementar. 

§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se 
ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou fOima:Iem novos 
Estados ou Territórios Federais. mediame aprovação da fX'PUlação 
diretamente interessada., através de plebiscito, e do Congresso Na
cional, por lei complementar. 

Art. 21. Compete à União; 
I- manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações iotemaciooai~ 
II- declarar a guerm e celebrar a paz; 
III- assegurar a defesa nacional; 
IV- pennitir, nos casos previstos em lei complementar, que 

forças estrangeiras trasitem pelo tenitório naCional oo nele perma
neçam temporariamente; 

v- decretar o estado de sítio. o estado de defesa e a inter-
venção foderal; • 

VI- autorizar e fisacalizar a produÇão e o comércio de ma
terial bélico; 

VTI- emitir moeda; 

Art. 22. Compete privativamente-à União legislar sobre: 
•••••••-••••••••••-••--.. ••-••••-••••--••-••••••••••••·----·•-••·---n••-•• 

Art.. 23. É competência coJllllill da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: -

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

oouber 
III - instituir a 3I'ICCadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar ba.lancetcs nos pmz.os fuados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir Distritos. obSCIVada a legisM 
lação estach.Jal; 

V- organizar e prestar, ciiretamente ou sob regime de con
cessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, in
cluído o de transporte coletivo, que tem car.áter essencia~ 

V1 - manter, com a cooperação técnica e flnanceira da 
União e do Estado, programas de educação pré--escolar e de ensino 
fundamental; 

Vil - prestar, com a cooperação técnica e rmanceira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúdo da população; 

vm - promover, no que couber, adequado Oirlenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcela
mento e da ocupação do solo urbano; 

IX - prdmÕver a proteção do patrim.ônio histórico-cultural 
local. observada a legislação e ação fiscalizadcn federal e estaduaL 

SEÇÃON 
Das Regiões 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a UniãO poderá articu
lar sua açio em um mesmo complexo geoeconômico e social. vi
sando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regiooa.is. 

Art. 159. A União entregará: 

(À Comissão de ConstiluiçiiQ.lustiça e Cidadania.} 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 50, DE 1995 

Altera dispositivos da Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos DeputAdos e do Senado Federal. 
nos termos do § 3° do artigo 60 da ConstituiçãO Federal, promulgá -
a seguinte Emenda ao texto constitucio_ria_I: ~ _---

- Ari. 1° Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enu:· 
merados passam a vigorar com as seguintes alterações: 

''Art. 5°··-··-··-··-······-··--·--··--·····----···-
xn - é inviolável o sigilo da correspondência e 

das coDlll.Di.caçõeS telegráftcaS, de dados e das comuni
cações telefônicas, salvo por ordem judicial, na hipótese -
e na forma que a lei estabelecer p;ua fms de investigação 
criminal ou instrução processual. ~ 

LXX- ó mandado de segurança coletivo, destinaM 
do à defesa de interesses coletivos e índividuais homo
géneos._oas condiçoes do inciso anterior pode ser impe
trado por: 

LXXI- conceder-se-á mandado de injunção sem
pre que a falta de norma regulamentadora tome inviável 
o exercício dos direitos e liberdacls institucionais e das 
prerrogativas inerentes à nac-ionalidade, à soberania e à
cidadania; concedido o mandado, o Tribunal formulará a 
DOrlllél regulamentadora parn. o caso concreto. que será re
vOgada pela superveniência da lei oo ato nOI'Illâtivo geral. · 

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

f) o habbeas corpus, quando o coator ou o·pa- -
ciente for Tribunal Superior, autoridade ou funciOnário 
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à-
mesma jurisdição em uma única instância; 

g) o mandado de injunção, quando a elaboração 
da norma regulamentadora for atribuição do Presidente 
da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal. das Mesas de uma das 
Casas Legislativas. de um dos TriOOnais Superiores ou 
do próprio Supremo Tribunal Federal. 

II- julgar em recurso ordinário: 
a) o mandado de segurança decidido em úmca 

instância, se denegatória a decisão. 

m ...................................... _ ................. ___ -

§ 1° A argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, decorrente desta Constituição será aprecía
da pelo Supremo Tribunal Federal, na fonna da lei. 
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§ zo AB decisões definitivas proferidaS pelo Su

premo Tribunal Federal que declarem a inconstituciona
lidade de leis e atos normativos e a inconstitucionalidade 
por omissão têm eficácia erga omoes: e efeito vincUlante 
para os órgãos e agentes públicos. 

§ 3o Lei Complementar poderá outorgar a outras 
decisões do Supremo Trib.mal Federal eficácia erga 
omoes, bem: como dispor sobte o efeito vinculante des
sas decisões para os órgãos e agentes públícos. 

§ 4° Quando um interesse p.íblico relevante o exi
gir, o Supremo Tribunal Federal podenl fiXar o tenno 
inicial da ineficácia da norma legal ou ato normativo por 
ele declarado inconstitucional para a data de sua decisão. 

IV - de provimento, pelo Supremo Tnb.lnal Fe
deral, de representação do Procuradoc-{3eral da Repúbli
ca. nas bip6teses do artigo 34, VI e VU 

Art. 52 ------------------------........... - ..... . lll- ............ ___ _,_, ______________ .. __ 

a) magistrados, membros do Conselho Nacional 
da Magistratura e do Ministério Público; 

Art. 92. Integram o Poder Judiciário, com as COill
peténcias estabelecidas nesta Coostilniçilo, sem prejuiz.o da 
competência legislativa dos~ e do Distrito Federa}, 

§ 1° O Supremo Tribunal Federal e os Trib.lnais 
Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em 
todo o território Daci.cnal 

§ ZO O Conselho Nacional de Magistmmm, com 
sede na Capital da União e jurisdição em todo o territó
rio nacional, compõe-se de quatro Ministros do Supre
mo Tnõunal Federal, um Ministro do Superior TnOunal 
de Justiça. um Ministro do Tnõunal Superior Eleitoral, 
um Ministro do Tribunal Superiàr do Trabalho, um Mi
nistro do Superior Tribunal Militar, dois Desembargado
res de Tribunais de Justiça dos Estados, um Juiz de Tri
bunal Regional Federal, um representante do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Bcasil, por este 
eleito, para servir por tempo certo, durante o qual ftcará 
incompatível com o exercicio da ad_v~ia. e quatro ju
ristas de notável saber e reputação ihõada, escolhidos 
pelo Conselho. 

§ 3° O representãntC da--oroem dos Advogados e 
os juristas escolhidos pelo Conselho serão nomeados de
pois de aprovada sua escolha pelo Senado FederaL 

§ 4° Ao Conselho cabe conheoer de reclamações 
contra membros de Tribunais, sem pmjuízo da compe
tência disciplinar destes. podendo rever processos disci
plinaxes contra juízes de primeira instância, determinar a 
disponibilidade de uns e outros, observando o disposto 
no art. 93, Vl!L desta Constilniçilo e procedimenf<ls de 
promoção e remoção de juizes. 

§5° Junto ao Conselho oficiará o Procw:ador-Ge
ral da República. 

Art. 96. ----------C ........................ __ , ......... . 

IV - ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
processar e julgar originariamente as causas cíveis cole
tivas de competência da Justiça estadual, quando a eficá
cia das liminares e da sentença for de âmbito nacional 
ou interestadual. 

.................. ___________ , _____ , ____ ,_ 

Art. 102. ... - ................ --------.-----.--.---

1- ................ ______________ .. _____ _ 

b) nas iofmções penais comuns o Presidente da 
República. seus próprios Ministros e o Procurador-Geral 
da República; 

c) nas infra.ções penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os membros dos Tribunais SUperiores;--

d) o babeas corpus, sendo paciente qualquer das 
pessoas referidas nas alineas anteriores; o mandado de 
segunmça e o habeas data cóntra âtos do Presidente da 
República. das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, do Procu[lldor-{3eral da República e do 
próprio Supremo Tnbunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organis
mo intemacional.que se Sl!,bmeta à jurisdição brasileira, 
e à União. 

Art. 103. -----·--------.-----·-·-·-"- . 

X.- os Tribunais de Justiça Estaduais. 
§ ! 0 o Procurador-Geral da República deven\ ser 

previamente oovido nas ações de inconstitucionalidade. 

§'"3° O juiz ou o tribunal onde ocorrer a causa po- -
derll. a requerimento do procurador-geral da República 
suspender o processo e submeter a questão constiblcio
nal ao SUpremo Trib.mal Federal, cuja decisão terá efei.: 
to vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário 
e do Poder Executivo. 

§ 4° Os órgãos ou entes referidos nos incisos I a 
X deste artigo podem propor ação diret.a de constituciO
nalidade, que vinculará as instâncias inferiores quando. 
decidida no mérito. 

§ s• A ação declaratória de constiwcionalidade, 
será extinta, sem julgamento do mérito, se o contraditó
rio não for integrado, no pólo passivo, por algum dos le
gítimados nos incisos I a X deste artigo. 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-
s~ de. no mínimo, cinqüenta e quatro Ministros. 

Parágrafo único . .-----------.-------.. ·---- . 
Art. 105. -----·---.--·-----------.---.. 
1- --.----.--.---------·----------.--------
a) nos crimes COIIILIIlS os Governadores dos Esta

dos e do Distrito Federal, os membros do Congresso Na
cional e nestes e nos de responsabilidade, os Ministros 
de Estado. os Ministros do Tnbunal de Contas da União, 
os chefes de missão diplomática de caráter permanente, 
os Desembargadores dos tribunais de Justiça dos Esta
dos e do Distrito Foderal, 05 membros dos TriOOnais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal. os juízes dos 
Tribunais Regionais Federais, dos tribunais Regionais 
Eleitorais, dos TriOOnais Regiooais do Trabalho, os 
membros dos Conselhos_ ou Tribunais de Contas dos 
Municípios e os do Minist.éiro Público Federal que ofi
ciarem perante Tnl>tJnais; 
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b) os mandados de segurança e os babeas data 
contta ato de Ministro de Estado, do Tnõunal de Contas 
da União ou do próprio Tribunal. 

c) os habeas corpus quando o coator ou paciente 
for qualquer das pessoas mencionadas na a1io.ea a ou 
quando o coator for Ministro de Estado ou TnOunal te-
salva a competência da Justiça Eleitoral; 

b) o mandado de inimção. quando a elaboração 
da norma regulamemadora for atribuição do Tribunal de 
Contas da União. de órgão. entidade ou autoridade fede· 
ral, da adminislr.lção direta ou indireta, excetuadoa o8 
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e 
dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça do trabalho e da Justiça Federal; 

i) a extradição solicitada por Estados estrangeiros; 
j) a homologação das sentenças estra.ngeú:aS e a 

concessão do'exoquatur as cartas rogatórias, que podem 
se atribuídas pelo"regimento interno ao seu Presidente; 

II- ·--··-.... --·-·-·-·-·-·-"'-''-''o"·-·--· 
d) as causas cíveis coletivas decididas originaria

ment.e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pelo 
-Tribunal Regional Federal sediado no Distrito Federal; 

m- -·-··-·'---'·---··-·----·~··--·--· 
a) contrariar a Constituição tratado ou lei federal, 

ou negar-lhes vigência; 
b) der a lei federal inleipretação divergenle da 

que lhe haja atribuído outro trib.m.al. 
Parágrafo único. --··-------·-·----· 
Art. 108 . ··-··-··-··--·--------·---

I- ···--·-··------··-·-----··-------·-
II- ............. - ........... ~~~·-··--------·-
Parágrafo único. ComJl"le OJ::iiinariamenle ao Tri

bunal Regional Federal sediado no Distrito Federal pro
cessar e julgar as causas cíveis coletivas de competêD.cia 
da Justiça Federal, quando a eficácia das liminares e da 
sentença for de âmbito nacional ou interestaduaL 

' . ····-··-··-··-··-··-··---------.. --·-··--·· -· 
Art. 125. Os E&ados organizaiio suajlstiça cim ob-

servância dos principias estabelecidos neSta Omstimiçiio 
§ 1• .............. --.. -------·-·-------·---· 
§ 2" .......... ---·-··-----"-· --·---··--· 
§ 3° Da decisão prevista nõ pazágrafo am.erior ca-

berá recurso do Ministério l'liblico Federal, quando con
trariada a Constituição ou.· a lei f~ 

Art. 128. -··---------·---------------·' 
I- -·--·-··---··---··-----··-··---··--·---
II-............ -----··-·-··----·-··--
§ 1• O Conselho Nacional do Ministério l'liblico, 

presidido pelo Procmador-Gexal da República, compõe· 
se de um subprocutador-gexal ao Ministério l'liblico Fe
deral, um representante do Minisb!rio l'liblico do Traba
lho. um representante do Ministério Público Militar. um 
representanle do Ministério l'liblico do Distrito Federal, 
cinco representaiJJ.es do Ministério l'liblico Estadual, um 
representante da Ordem dos Advogedos do Brasil eleito 
pelo Conselho Federal para servir por lempo certo du· 
rante o qual ficará incompatível com o exerclcio da ad
vocacia. quatro juristas de no.tável saber. escolhidos pelo 

Conselho e_nomeados depois de aprovaria a escolha pelo 
Senado Fedem!. 

§ 2" Compele ao Conselho conhecer de reclama· 
ções contra o exereício ilegal ou abusivo das funções 
institucionais do .Ministério Público. rever processos dis
ciplinares e expedir instruções para oriemar a execução 
das atribuições da instituição. 

§ 3• O Ministério l'liblico da União tem por chefe 
o Procurador-Geral da República; nomeado pelo Presi
denle da República, dentte integnmles da cax:reint, maio
res de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros do Senado FederaL 
para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 4• A destituição do ProcUrador-Geral da Repú· 
blica, por iniciativa do Presidenle da Repíblica, deverá 
ser precedida de autorização da maioria absoluta do Se
nado Federal 

§ s• Os Minisb!rios l'liblicos dos Estados e do 
Distrito Federal e Territ6rios fOI:IDaJ:ão lista triplioe den· 
tre integrantes da caxreira. na fOtma da lei respectiva. 
para escolha de seu l'rocuru!or-Geral, que selá nomeado 
pelo Otefe do Poder Executivo, para mandato de dois 
anos. permitida uma recondução. _ 

§ 6° Os Procuradores-Ge nos Estados e no 
Distrito Federal e Territ6rios poderão ser destitu!dos por 
delibmção da maioria absoluta' do Poder Legislativo, na 
forma da lei complementar respectiva. 

§ 7" Leis complementares da União e dos Esta· 
dos, cuja mlciativa é facultada aos respectivos Procura
dores-Gerais, estabelecerão a orga.Dização, as atribuições 
e o estatuto de cada Ministério Público. observadas,. re
lativamente a seus membros: 

r.-·-··-~-----------··---··-··--··
•) ··-··-··-··---··-·-----·-·-··--·-··
b) ---------··-··-·---·--·-··----
•) ----~-··-··---··---·---------·-·-
II- ........ ~ .......... ~------------·---------
•) ..... , ........ C---··-·-·-··--------·-----
b) ··-··---··--·-··----·-·-----··--·-··-o 
c)·-------·--------·-··-··--··----
d) ----·-·---··-----··----·--··---
e) exercer a'tividade político-partidária." 

Art.. 2° É acrescentada a expressão "ou individuais homogê
neos. quando de relevância social" ao texto do inciso m do art. 
129 da Constituição Federal que passa a vigorar com a seguinte 
redação: . 

"Art. 129 ........ ~--.... ··--··-·· .. -· .. ··--··-··---·-

. m - promover o m.quérito civil e a ação civil pú
blica para protação do patrim&io píblico e social, do 
meio ambiente ~de outros interesses difusos e coletivos 
ou individuais bornogêoeos, quando de relevância social; 

Art.. 3° Esta Emenda Const:inlcioDal entra em vigor na data 
& sua publicação. 

Justificação 
Recentemente, tivemos a homa de presidir em Vitória- ES, 

entre 10 de janeiro e 17 de fevereiro do corrente ano, vários Ciclos 
de Estudos objetivando a fommlação do Projeto ''Constituição Fe
derall98S.l995 - Uma Contn"buição do Estado do Espírito SantO 
à RefOIDJ.a Constitucional de 1995". C. 
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No desenvolvimento do referido Projeto, em que tiveram 
participação marcaD.te numerosos jurista!f brasileiros. locais e ex
temos ao Esplrito Santo, além da OAB-ES e dos integrantes do 
CUrso de Direito da UFES, adotou-se como objetivos gerais a ava
liação da Constituição Federal de 1988 e a escolha da melhor for
ma a ser adotada para uma arualização revita.lii:adora de seu texto. 

Para a consecução desse desiderato, várias tarefas foram de
senvolvidas. merecendo realce as seguintes: 

a) avaliação da efetividade da Constituição Federal de 1988 
e dos índices de complementação e regulamentação não cumpô
dos pelo Cou,gtesso Nacional nas legislaturas que se seguiram a 
sua promulgação; · 

b) ~valiação da construção constituciooral procedida desde 
1988 pelo Supremo Tribunal Federal e do papel do atual Govemo; 

c) estudo do processo de atual.i.zação aconselhável para o 
Congresso Nacional: emendas,. tevisão constitucional ou uma AS
sembléia Constituinte Exclusiva. examinados os argumentos técni-
C<KODStitllci.Oiiã.is. sociais e yo1íticos; . • -

d) coo.clusão sObre o modus operandi aplicável à hipótese 
amalizadora definida entre as acima elencadas; 

e) conclusão do tcmárlo a ser recomendado aó Congresso 
Nacional, anexando, a título exemplificativo. algumas poucas pro
postas. com preocuPação de metodologia e de contrib.úção inicial 
ao debate; e 

I) elaboração de um documento básico sobre "Lineamentos 
para uma Atualização Eficaz da Constituição de 1988". 

En=dos os Ciclos de &tudos, procedeu-se à elaboração 
do documento básico em referência, que engloba alguns anteproje
tos sobre temas espeçíflcos a serem objeto de Einendas ao texto da 
Lei Fnndamenlal. 

A !=sente Proposta de Emenda à Constiruição consubstan
cia um desses anteprojetos, no intuito de aperfeiçoar o funciooa
mento das Instiluições Judiciárias do País. 

Colaboram na sua formulação, como relaoores dos trabalhos 
da subccmjssão especialmente constituída para. esse ÍIPJ.. o emi
nente Ministro Carlos Mário Velioso, do Egrégio Supremo Tribu
nal Federal, e a ilustre Doutora Ada Pellegrini Grinover, professo
ra titular da Universidade de São Paulo, que assim Pstificam. as al-
terações a serem iDttoduzidas no texto constimcional: · 

''A Subcomissão enc.:anegada de-elaborar propos
tas a respeito das Instituições Judiciárias teve as seguin-
tes preocupações: . 

1- definir com maior exati.dão o alcance e a natu
reza de detenninados institutos; 

2- contriOO.ir na medida da 'competência do legis
lador constituinte fedeia.l. para a celeridade e economia 
processuais, sacrificadas· pelo congestionamento do Ju
diciário, g:IãVíssimo problema que atónnenta o Estado e 
os juri.sdicionados, com reflexo inclusive na onlem eco-

nômica; .· 
3 - conigir algumas falhas que a prática da Cons

tituição em vigor pôs em xelevo, com o mesmo objetivo 
acima exposto; 

4 - limitar, taiJto quanto possível, a competência 
do Supremo Tribunal às questões constitucionais, trans
ferindo para o Superior Tribnna! de Justiça parte das 
atril:cições que lhe são cometidas pela Constituição. 

Fruto da primeira Ordem de cuidados são as alte
rações na redação dos incisos XII e LXXX do art. 5" da 
Constituição, dando maior rigor técnico ao conceito e fi
nalidade do mandado de segurança coletivo e maior pre
cisão ao poder conferido aos juízes de quebrar o sigilo 

da correspondência. para efeito da investigação crim..mai 
e da instrução processual em geral 

Propõe-se também a cenrralização, na sação judi
ciária de Brasília. das ações coletivas cujas decisões (li
mllwes ou definitivas) possam ter eficácia nacional ou 
interestaduaL Evita-se, assim, a balbúrdia provocada por. 
decisões contraditórias que desorientam as partes e 
criam situações de desigualdade. incompreensíveis para 
ã maioria do povo. com sério dano para o prestígio do 
Poder Judiciário. - , 

Sugere-se ainda que se acresceme ao texto do art. 
5°.,. inciso LXXI. autorização para que o Tnl>unal. conce
dido o mandado de injunção. formule a norma regula
mentadora para o caso concreto. Não há o risco de trans
formar o Supremo Tribmal em legislador porque a regra 
a ser poc ele elaborada se circunsc:tever.i à solução do 
caso especifico submetido à sua apreciação. Deixou-se

- claro. também. que a superveniência da lei ou ato nor-
mativo geral revoga a norma regulamentadora do caso 
concreto. . . 

Com o propósito de acelerar o andamento dos 
processos no Supremo TriOOn.al. propõe-se a supressão 
do § 1° do art. 103, que manda ouvir obrigatoriamente a- -
!'rocu=laria-Gera! da República em todos os casos da_ 
competência do Supremo Tnõuna!. Essa determinação 
sobrecarrega desmesuradamente a Procuradoria, com 
pouco proveito para a justiça em casos de interesse jurí- -
di.co menor ou naqueles em que a jurisprudência do Tri
bunal já se consolidou. Nos casos relevantes. o Tnõunal 
nunca deixoo de se solicitar o parecer do Ministério Pú
blico. mesmo quando essa audiência não era obrigatória. 

O grupo propõe também a luttodução, em nosso 
direito COD.Stitucional positivo.,. do instin.no do stare de-
cisis, qu~ confere a força de precedente vinculante, para 
órgãos e agentes pllilicos e eficácia erga omnes, às de
cisões do SupreDJP Tribunal proferidas nos processos de 
controle da const:ituciooalidade das leis e atos normati
vos. bem como permite à lei complementar estender 
esse efeito a outras decisões. 

Emobm o stare deàsis seja um instituto próprio 
dos países da common Iaw. em que o direito positivo 
tem sua fonte nos precedentes judiciais e no costume. 
não há mzão lógica, jnídica oo politica para que ele não 
seja adctado em país de formação roman.ística. 

Em Par1ngal, p. ex., os assentos da Casa de Supli
cação tinham força vluculante tanto no regime das O)rle
nações Manuelinas como no das Afonsina.s e a Lei da 
Boa Razão (18-8-1769) atribuiu essa competência, tam
bém, às relações da Bahia e do Rio de Janeiro. 

Nosso direito imperial. por- sua vez. conferiu o mes
mo efeito aos assentos do Supremo Tribinal de Justiça. 

Mais recentemente o Código Civil Porruguês. de 
1966, estabeleceu no seu art. 20:: 

"Nos casos declarados em lei p:xlem os tribunais 
fixar por meio de assentos doutrina ca:n força obrigató
ria geral .• " 

Obsexve-se qoe. na forma em que foi concebida 
pela emenda, a fa:ça obrigat6rla das decisões em maté
ria constitucional não tetá. efeito paralisante: sobre a ju
risprudência. porque o SUpmmo Tribunal (como a Corte 
Suprema americana, que dispõe do mesmo poder) pode
rá. a qualquer momento alterar sua orientação. 
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A importância da adoção do stare decisis. para o 
efeito acima referido, de aliviar a carga de trabalho que 
pesa sobre os ombros dos juízes, está em ele eVitar a rei
teração dos aiOs administrativos já fulminados pelo Su
premo Tribunal, a pretexlO de que as decisões judiciais 
só produzem efeitos entre as partes do processo. 

De grande alcance, tamb6m, para minorar os mes
mos problemas é a sugestão de criar a açio direta de 
constitucionalidade, e a proposta de peJJDÍtir que o juiz 
ou tribunal onde com:r o processo, suspenda o seu rur
so, a requerimento do l'roalrad<r-Geral da República o 
submeta a questio constinlciooal nele debatida ao exa
me do Supremo Tribunal. A propoola de adoçio da ação 
de constitncionalidade foi aperfeiçoada pela atribuiçio 
de competSncia ao Supremo Tribunal para chamar ao 
processo os interessados no julgamento, como se faz na 
Alemanha. eliminando-se os inconvenientes de um pro
cedimento sem contraditório. 

Nenhuma dessas medidas equivale i avocatória, 
marcada com o selo de instrumento do regime autoritá
rio, que permitia. a suspensão de decisões dos Juízes in
feriores, por razões de ordem política, ferindo a garantia 
da sua independência. O caráler democrático das medi· 
das om sugeridas se evidencia nos seguintes pontos: 

a) os motivos para sua proposição serio juódicos 
e não meramente políticos;- -

b) não havenl inlerfer6ncia dircta nas decisões de 
1• inslância, suspendendo sua eficácia sem fundamentos 
juridicos, mas decisiio definitiva solxe a questão suscitoda; 

c) em questões polémicas, a uniformização far-se
á com rapidez, garantindo-se ao cidadio e ao Estado 
uma interpietação defmitiva. -

Entendem os membros da subcomisslo que o uso 
desse instrumento nio desrespeita a indepen.d6ncia dos 
juízes de primeira instância. cujas dccisões ... em matéria 
constitucional estão, em princípio. 'sujeitas a reVisão do 
Supremo Tribunal. poc via de rocurso. A açio de consti
tucionalidade apenas antecipa o exame da questão pelo 
Tribunal a quem cabo dar a polavra fnsti sobre ela. As
sim se faz nos EE.UU., aonde a Corte Suprema pode ser 
provocada, atmvés do certiorarl. a decidir questões re
levantes, que agitam a opinião pública e mobilizam par
celas ponderáveis da sociedade, antes da manifestação 
das Courts of AppeaL O pois, dizia o saudoso e emi
nente Ministro Vítor Nunes Leal. tem que acreditar em 
alguém e se o Supremo Tribunal decair da confmnça da 
naçio. é que suas estruturas já est.ario em colapso e a re
volução iminente. 

Na mesma liuha de preocupação, isto é, reduzir o 
volume de processos em rurso na Justiça, sugeriu~se res
tabelecer a disposição da Emeoda Constitucional D0 7, 
de 1977, que autorizava a criação do contenciosO admi· 
nistrativo, sem poder jurisdicional pma julgamento de 
questões tributárias, de pessoal de previdência social e 
as decorrentes do aerclcio abusivo do poder oconômico. 

As experiências feitas até agem. como a dos Con
selhos de Contribuintes., indicam que a providência será. 
benéfica, especialmon!e se os órgãos julgadores forem 
distribuídos enlre as grandes cidades ande há maior con
centração de interessados. 

As domais alternções propostas procuram aperl"ei
çoor algumas regillS de competência que a prática da 
Constiblição recomendou e têm importância efetiva para 

os milit.an~s.dos tribunais superiores, bem como limítar 
ao mínimo a competência do Supremo Tribuilal pa:rã. o 
julgamento de questiles infra-constitucionais, transferizldo 
pane de suas atribuições ao Superior Tribunal de Justiça. 

O projeto sugere dilatar o alcance do m:urso es
pecial. admitiM<H> para os casos de violação da Consti
tuição. A pnllica da Lei n• 8.038, de 28-5-90, que regu
lou o processamento desse recurso e do recurso extraor
dinário e dispOs solxe a inlaposiçio sinmll.!nea do< mes
mos, revela vários inoonvenieti.es que mWndam em graves 
prejuíuls para as portos e para a oconania processual. 

A ampliação da competêocia desse Tribunal, em 
boa hora insti!uído. levw o grupo a indicar o aumento do 
número mlnimo de seus Ministros para cinqüonta e quatro: 

A subcomissio tomoo posição no debate sobre a 
necessidade da criaçio de um ágio de controle externo 
do Pcxler Judiciltrio, em favor da com:nte que a preconi
za. Com a prijoctipoçãl> de e•ilàr CJl!e a composição dos· 
se éqão venha ferir a independência dos magistrados 
ou, por qualquer forma, embaràçar o exerclcio da judi· 
catura em razio de problemas de consciêncja. o grutx> 
sugere uma composição do Conselho Nacional de Ma
gistratura 'em que predomina amplamente a própria ma
gistratnra., representada por todos os tribunais existentes. 
O advogado militante que nele teri. assento ftca incom
patibilizado com. o exercfcio da advocacia. 

As mesmas razões que inspiraram a idéia de ins
truir o Conselho da Magistratura induziram nossa subco
missão a sugerir a formação de um órgão com as mes
mas atribuições para cootrole do Ministério PUblico, cu
jas atribuições foram de tal fonna ampli.das pela Cons
titUiÇãO~ que passou ao coostitnir um quarto poder aos 
olhos da Nação. 

Parece-nos: que mais não pode o coostiminte no 
sentido de resolver o angustiante problema do actímulo 
dos serviços judiciários.· 

Outras providêocias de ordem pnltica. exigidas 
pelo próprio crescimento vegetativo da população e daS 
atividades econômicas., cabem ao legislador ordinário w 
ao poder constituinte estadual. A maiorira ·delas, aliás~ 
como a criação de novos tribunais, aumento do núDiero 
de juizes. altent.ções da organização e divisão }ldiciárioS 
dependem so~tudo de recursos e de voutade politica.~ 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Seuador José Ig
oácio Ferreira - Senador Nahor Júoior - Senador Flaviano 
Melo - Senador Carios Bezerra - Senador Casiklo Maldaner -
Senador Leomar Quintanllha - Senador Luádio Portela - Se
uador Lúcio Alcântara - Senador Geraldo Mdo - Souador Ney 
Suassuoa -Senador Hugo Napoleão - Senador Gullherme Pal
meira - Senador Sebastião Rocha - Senador Osmar Dias - Se
uador Freitas Neto- Souador Bello Parga- Senador Mauro MI
randa -Senador Onofre Qulnao -Souador Lúdio Coelho - Se· 
uador Jonos Pinheiro - Senador José Alvts - Seuador Valmlr 
Campdo- Souador Carlos Patrocínio- Senador José Bianco
Senador João Rocha - Senad<ra Marluce Pinto - Seuador Sér
gio Machado - Senador Levy Dias - Souador Emandes Amo
rim- Senad<ra Júnla Marbe- Senador Teotônio Vilela Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSliTUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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CAPITuLO! 
Dos direitos e deveres individuais e coletivos 

Art.. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estraDgeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e ã propriedade, nos termos seguintes: 

_ _ _ ____ Ill _-: aprovar previamente, por voto secreto, após argüição 
pública, a escolha de: 

a) magistrad.os, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo 

Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) pr-esidente e d~tores do Banco Central; 
e) Procurador-Gemi da República; 

···---··---··-··----····--·--·---··-·---·-··--·--·- f) titu~s de outros cargos que_ a lei detenninar. 
XII- 6 inviOlável o sigilo da ~spond!ncia e das comu- IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüiçio 

nicações telegráficas, de dados e das comunicações telefôaicas, em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de 
salvo, no último caso, por ordem judicial. nas hipóteses e na forma carál.er pennanente; 
que a lei estabelecer para fms de investigação criminal ou instru- V- autorizar operações externas de natu~za fmanceira., de 
çio processual penal; intere:;se da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Terril6-

-·········-.. -····-····-··--·········-··-·--····-·---··--··--·- __ rios_ e dos Municipios; 
LXX - o mandado de segurança colelivo pode ser ímpetn.- VI- fiXar, por peoposta do Presidente da República, linlites 

do por: globais para o montante da divida consolidada da União, dos Esta-
a) partido politico oom represeutaç1lo 00 Congresso Naciooal; dos, do Distrito Federal e dos Municipios; 
b) organizaçio sindical, entidade de classe ou associação te- vn- dispor sobre limites globais e coÓ.dições para. as opeM 

galmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, rações de crédito externo e intemo da União, dos Estados, do Dis
em defesa dos interesses de seus membros ou associados; trito Federal e. dos Municípios, de suas autarquias e demais entida-

LXXI- conceder-se-i mandado de injunçio sempre que a descontroladaspelopoderpúblicofedeta~ 
falta de norma rcgulamentadora tome inviável o exercício dos di- vm- dispor-sobre limites e condições para a concessão de 
reitos e liberdades constituciooais e das prerrogativas inerentes à garantia da União em operações de crédito extemo e interno; 
nacionalidade, ;l. sobe:nmia e à cidadania: IX- estabelecer limites globais e condições pam o DDllante da 
·----····--··-··-··---··-·--··----··------··--·-··-·--divida mobiliária dos Estados. do Distrito Focbale dos Municípios; 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: X - wspendcr a execução, no todo ou em parte, de 1ei de-
I- no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislati- clarada inconstitucional por decisão defmitiva do Supremo Tribu

vo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição nal Foderal; 
do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o XI - aprovar. por maioria absoluta e por voto secreto, a 
Poder Judiciário; exoneração, de oficio, do Procurador-Geral da República anles do 

II- no caso de desobediêocia a ordem ru decisão judiciária, término de seu mandato: 
de requisição do Supremo TribJnal Fedetal, do Superior Tribunal XII- elaborar seu regimento interno; 
de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral; Xill- dispor sobre sua organização, funcionamento, polí-

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de cia.. criação, transformação ou extinção dos cargos. empregos e 
representação do Procurador-Geral da República. na bipótese do funções de seus seJViços e fixação da respectiva remuneração, obser-
art. 34. VII; vacJ<>s os p<rimetros estabelecidos na lei de diretri= orçamenlárias; 

IV - de provimento, pelo Superior Trib.Inal de Justiça. de XIV- eleger membros do Conselho da República, nos ter-
represen[8Ção do Procurador -Geral da República, no caso de recu- mos do art. 89, vn. 
sa à execução de lei federal. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisoS I e II. fun- · 

§ 1° O decreto de intervenção, que especificará a ampliblde, cionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitan: 
o prazo e as condições de execução e que. se couber, nomeará o do-se a condenação, que somente será proferida por dois terços 
interventor, será subriietido à apreciação do Congresso Nacional dos votos do Senado Federal, ã perda do cargo. com inabilitação. 
ou da Assembléia Legislativa do Estado, no pràZO de vinte e qua- por oito anos. para o exercício de função piblica, sem prejuízp <ias 
tro horas. demais sanções judiciais cabíveis. 

§ zo Se não estiver fundonando o Coo~sso Nacional ou a Art. 53. Os Deputados e Senadores silo invioláveis JX'li' suas. 
Assembléia Legislativa. far-se-á convocação ext:raotdinária. nO opiniões, palavras e volOs. 
mesmo prazo de vinte e quatro horas. § 1° Desde a expedição do diploma. os membros do Con-

§ 3° Nos casos do art. 34, VI e VU.. ou do art. 35, IV, dis- gresso Nacional Dão poderão ser presos. salvo em flagrante de cri
pensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assem- me inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia li
bléia Legislativa. o decreto limitar-se-i a sUsperider a execução do cença de sua Casa. 
ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da nor- § 2o O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de 
malidade. deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. 

§ 4° Cessados os motivos da intervenção, as autoridades § 3o No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos se-
afastadas de seus cargos a estes voltarão. salvo impedimento legaL rão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, 
.............................................. -···-----·-~--------··-----··-- para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da § 4o Os Deputados e Senadores serio submetidos a julga-

Repí.blica nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Esta- mento perante o Supremo Tribunal Feder:a.l. 
do nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; § 5o Os Deputados e Senadores não serão obrigados a teste-

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal munhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
Federn.I. o Procuradõr--Geral da República e o Advogado-Geral da exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confwam ou 
União nos criines de responsabilidade: deles receberam informações. · 
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§ 6° A inCOipOiação às Forças Armadas de Deputados e Se
nadores, embora militares: e ainda que em tempo de guena, depen
derá de prévia licença da Casa respectiva. 

§ 7° As imunidades de De!'ltados ou Senadores subsistirão 
durante o estado de sítio, s6 podendo ser suspensas mediante o 
voto de dois terços dqs membros da Casa respectiva, nos casos de 
a tos praticados fora dó ):ecio.to do Congresso, que sejam incompa
tíveis com a execução da medida. 

Art. 92. São ói:gãos do Poder Judiciário: 
I- o Supremo Tribunal Federal; 
II- o SuperiorTnõunal de Justiça; 
III- os Tnõuna.is Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV -os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V- os Tnõunais e Juízes Eleitorais; 
VI- os Tribunais e Juízes Militares; 
Vll- os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Fede

ral e T eirit6rios. 
Parágrafo único. Ó Supremo Tribunal Federal e os Tribu

nais Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em_todo o 
teiritório nacional 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribu
na,! Federal, disporá sobre o Estatuto da Magist:Latura, observadçs 
os seguintes princípios: -

····-.. ··-·-··-··-··-··--· .. ----.. --·-----·-··--~---·-··---~ 
II - promoção de enlrincia parà entrância, altemadamenre, 

por antigüidade e merecimento. atendidaS" as seguintes normas: 
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três ve

zes consecutivas oo cinco altemadas em lista de merecimeDto; 
b) a promoção po!' merecimento pressupõe dois anos de 

exercício na respectiva entrância e integra:f o juiz a primeira quinta 
parte da lista de antigüidade desta, salvO se não houver com tais 
requisitos quem aceite o lugar vago; --

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e se
gurança no exercício da jurisdição e pela freqaência e aproveita
mento em cursos reconhecidos de aperl'eiçôamento; 

d) na apmação da antigilidade, o lribunal somerite poder.l 
recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus mem
bros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação atê 
fiXar-se a indicação; 

VI- a aposentadoria com proventos integrais é compuls6ria 
por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta 
anos de serviço, ap6s cinco anos de exercício ef~vo na judic:a.tw:a; 

---··-··-·-··-··-··---·-··--··-·----··----,---··----·---·--
Art. 96. Compete privativamenre: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos 

imemos, com obseiVância das normas de processo e das garan~ 
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcio
namento dos respectivos órgãos jurisdiciona.is e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da ativi
dade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos 
de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e 

tíwlos, obedecidos o disposto no art. 169, parágr:Uo único, os car
gos necessários à administração da justiça. exceto os de confiança 
assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a . seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente 
vinculados; -

II- ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores 
e aos Tribumis de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivO, 
observado o disposto no art.. 169: 

a) a alte!ação do n6mero de membros dos tribunais inferiol:iS; 
b) a criação e a extinção de cargos e a fttação de vencimen

tos de s~s membros, dos juízes. inclusive dos tribuna.i& inferiores. 
onde houver, dos seiViços auxiliares e os dos juízos que lhes fo
rem vinculados; 

c) a criação ou extinção dos tribwiãiS lnferiores; 
, d) a alteração da organi2ação e da divisão judiciárias; 
ill - aos TriOOnais de Justiça julgar os juízes estaduais e do 

Distrito Federal e Tetritórios, bem como os membros do Ministé
rio Público. nos crimes comuns e de responsabilidade. ressã.Ivadã. a 
competência da Justiça Eleitoral. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federu, precipua
mente, a guarda ela Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstituciowEdade de lei oo ato nor

mativo fedetal ou estadual e a ação dec_Iarat6ria. de comtitucionaii
dade de lei oo ato no:tma.tivo federal; 

b) nas infiações penais comuns, o Presidenre da República, 
o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus pró
prios Ministros e o Procuxadm:·Geral da República; 

c) nas infrações pinais comuns e nos Crime-s de respoDSa
.bilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 
52, I, os membros dos Tribunais Superiores! os do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão diplomática de cará1er per
manenre; 

.. d) o habeas corpos, sendo pacienre qualquer das pessoas 
referidas nas a.lín.!as anteriores; o mandato de segurança e o ha
beas data contra atos dÓ Presidenre da República, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Con
tas da União, do Procuradi>r-Geral da República e do pxóprio SnC 
premo Tribunal Federal; 

e) o litígin entre Estado estrangeiro ou organismo inrema
cionale a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Tetrit.6rio; 

.f) as causas e os conflitos entre a União e. os Estados, ~ 
União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inchlsive as res
pectivas entidades da administração indireta;- --

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) a homologação das senrenças estrangeiias e a concessão 

do exequatur às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo 
regimento interno a seu Presidente; 

i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for 
tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujei
tos diretámente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, 
ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma úní.:. 
ca instância; 

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
I) a reclam!ção para a preseiVação de sua competência e ga-

rantia da autoridade de suas decisões; --'-
m) a execução de SCDtença nas causas de sua competência 

originária, facultada a delegação de alribnições para a prática de 
atos processuais; . 

- - n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam 
direta ou indiretament.e interessados~ e aquela em que mais da me
tade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou se:. __ 
jam direta ou indíretamente interessados; 
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o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de 
Justiça e quaiSqUeftribunais, entre Tn"bunais Superiores, ou entre 
estes e qualquer outro trif.cnal; . . 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de mCODS
tittlcionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Ptesidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
raL da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do TribuDal '!" 
Contas da União, d.e um dos Tril:unais Superiores, oo do próprio 
Supremo Tribunal Federal; . . 

II- julgar, em recuiSO ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de se!?'~ o _habeas 

data e o mandado de injunção decididos em única mstâncJ.a pelos 
Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; - -- -- -

b) o crime político; _ · . 
m- julgar. mediante recutW ext.ra~o. as cau~ .deci-

didas em única ou última instfulci~ quando a decisão recomda: 
a) coutrariar dispOsitivo desta Constituição; • 
b) declarar a incoustítucionaüdade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de govemo local contestado em 

face desta Constiwição. . 
§ 1°-A argüição'de descumprimeoto de preceito fundamen

tal, decom:nte desta Constituição, será apreciada pelo Supremo 
Tribulllll Federal, na forma da lei. 

§ 2• As decisões defmitivas de mérito: proferidas )Jei':' Su
premo Tribunal Federal. nas ações declara~ de ~Cloua
lidade de lei ou ato D.OIID.ativo fedem!. produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgão$. do Po
der JudiciáriO e ao Poder Executivo. 

Art. 103. Podem propor a ação de incoustitucionaüdade: 
I- o Presidente da República; 
II- a Mesa do Senado Federal; 

a) os juízes federais da área de sua jurisdi~, incluídos os 
da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, ~~ ~es co~ns e 
de responsabilidade, e os membros do Ministério Plíblico da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eeitoral; 

b) as revisões crittiiDais e as 3.ções rescis6rias de julgados 
seus cu dos }lízes fedet..is da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contia ato 
ào j>IÓpriO Tribunal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando íl autoridade coatora for juiz 
federal; 

e) e os conflitos de competência entre juízes federais vincu~ 
lados ao Tn'bunal; 

II- julgar, em grau de recurso. as causas decididas pelos 
juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competên
cia federal da área de sua jurisdição. 

·-·-;:;;:·izs~õsE;t;i;;;;;;~;;;,;-;;·~r~~~-;~"";&;;-~ 
princípios estabelecidos nesta Consii~ição. . -. . -~-

§ J• A oompetênciados tn~ secl_der':"~ na <;o-'J':IJ!m- _ 
ção do Estado, sendo a lei de cçarnzação judíciária de lDJCJa.t.J.Va 
do TnOunal de Justiça. 

§ 2• Cabe aos Estados a instituição de representação de in
constitucionalidade de leis ou atos nonnativos estadurus ou mum
Cipais em face da Constituição estadual~ vedada a attibuição da le~ 
gitimação para agir a um único órgão. 

§.;!• A lei estadlllll poderá criar, mediante proposta do tribu
nal de Justiça., a Justiça Militar estadual, constituída, em ~e~ 
grau, pelos Conselhos de Justiça, e em seguudo, pelo própru> Tn
<rulllll de Justiça. cu poc Tribulllll de Justiça Miii1ar """ Eltados em 
que o efetivo dà P:>lícia militar seja superior a vinte mil inle~es. 

§ 4• Compete à Justiça ~estadual P!'ocessar.e JUlgar os 
policiais militares e l:ombeiros militares nos ~~ militares defi
nidos em lei, cabendo ao tribunal competente decl(li:r sobre a perda 
do posto e da pa~te dos oficiais e da graduação das praças. ill- a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV- A Mesa de Assembleia Legislativa; 
V- o Governador de Estado; ·--"-;\;;:'i2i'Õ'M;;;i;&j;;-p;jtilic:;·~b;;;;i;;,-.. , ... ____ _ 
VI- o Procurador-Geral da 'República; · I_ 0 Ministério Plíblico da União, que compreende: 
VII - o Conselho Federal da Otdem dos Advogados do a) 0 Ministério Plíblico Federal; 

Brasil; · b) o Ministério Plíbüco do T~abalho; 
Vill- partido politico com representação no Congresso Na- c) 0 Ministério Ptíblico Militar 

cional; · • . c!) 0 Ministério Plíblico do Distrito Federal e Tetrit6rios; 
IX - ooufederação sindical oo entidade de classe de âmbitO II_ 'Õs Ministérios Plíblicos dos Estados. 

nacionaL . · . . § J• o Ministério Plíblico da União te~ poc chefe o Procu-
§ 1• O Procurador-Geral da República deverá ser prevm- rador-Geral da República, nomeado pelo Pres1deDle da República 

mente ouvido nas ações de inconstituci~ e em todos os dentre imegrantes da carreiia. maiores de trinta e cinco anos. após 
processos de competência do Su~~ T~ Fedetal. . a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

§ 2° Declarada a inCOilSI.!tuC!Onaüdade por omissão de Senado Federal. para mandato de dois anos, permitida a recoudução. 
medida para tomar efetiva norma constituciolllll, _se;A. da_da § zo A desti!Uição do Procurador-Geral da República, por 
ciência ao Poder competente· para a adoção das prov1dênciaS iniciativa do Presidente da Repúbliéa, deverá ser precedida de ao
necessárias e. em se trata.o.do de órgão administrativo~ para fazê~ torização da maioria absohlta do Senado Federal. 
lo em trinta dias. .- ·· § 3° Os Ministérios Plíblicos dos Estados e o do Distrito Fe-

§ 3• Quando o Supremo Tribulllll Federal apreciar a inC:OOS- dera! e Territórios formarão lista lriplice dentre integrautes da car
titucionalidade, em tese, de D.Oima legal ou ato normativo,. citatá, reira, na forma da lei lespectiva, para escolha de seu Procurador-
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato 00 Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para 
texto impuguado. mandato de dois anos, permitida uma recoudução. 

§ 4• Ação declarat6ria de consti!Ucionaüdade podeiá ser § 4• Os Procuradores-Ge oos Estados e no Distrito Fc-
proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Fe- ~ dera! e Terri!órios poderão ser destituídos por deh'beração da 
dera!, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procmador- maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei comple
Geral da República. mentar mspectiva. .. 

§5° Leis complementares da União e dos Estados, cuja irU
ciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais. estabele-
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cerão a organização, as atnOuições e o estan.Jto de cada Ministério 
Público, obsenradas, relativamente a seus membros; 

I- aS seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 

perder o cargo senão por selllença judicial transitada em julgado; 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de ird.eresse público, 

mediante decisão do ótgão colegiado competente de Ministério 
Público, por- voto de dois terços de seus membros, assegwada am-
pla defesa; · 

c) itredL.~:ibilidade de venc!Jnentos, observado, quanto à remu
DOr.IÇÕO, O que ãispõem OS arts. 37, ~ 150,1!, 153,11l, 153, § 2", I; 

II- as segui:!ltes vedaçêes: 
a) receber, a qua!qu..- útulo e sob qualquer pretexto, hono-

rários, percemagens oo costas proce.=ais; 
b) exerceraadvocac~ 
c) participar de sociedade comeroia~ na forma da lei; 
d) exeroer, ainda· que em dispcmõilidade, qualquer ontra 

função pública. salvo uma de magistério; 
e) exercer atividade t>c1ítioo-partidária., salvo exceções pre

vistas na lei. 
Art.l29. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pibli~ ;oa for

mada lei; 
. n - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços 'de relevância píblica aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

m - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patr.imônio.público e social. do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou repre
sentação para fms de intervenção da União e dos Estados. nos ca-
sos previstos nesta Constituição; --- ---

V - defender judicialmente os direitos e interesses das po
pulações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedjmentos administrati
vos de sua competência? requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva·; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências i:Jlvestigatórias e a instauração 
de inquérito policial, indicados os fundameutosjuridicos de suas 
manifestações processuais; . 

IX- exercer oo.ttas funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade. sendo-lhe vedada a repre
sentação judicial, e consultoriajurldioa de e)ludades públicas. 

§ 1" A legitbnação do lllinistério Pllblico para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a.de terceiros, nas mesmas hipó
teses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 

§ z· As funções de Ministério Público s6 podem ser exerci· 
das por integrantes da camilia, que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação. · 

§ ;30 O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso pú
blico de provas e titules, assegurada parúcipação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em sua realização. e observada. nas nomea-
ções, a ordem de classificação. · 

§ 4" Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o dis-
posto no art. 93, n e Vl . -

(À Comissiü> <k Constituiçiio,Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As propostas de 
emenda à Constituição que acabam de ~lidas estão sujeitas às clis-

posições especificas constantes dos art. 354 e seguintes do Regi
mento Interno. 

As matérias serão publicadas e despachadas à Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania. ·~-

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exeTcldo, S.eüador Ney Sua:».ma. 

É lide o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 2~7, DE 1995 

Regulamenta os arts. 52 I· 85· 86· 105 I "•'· 
108, I, "a", da Constituição :Federa'l, rclativ~mcnt; 
ao exerddo dos direitos da cidadania e à denúncia de 
crimes de respousabBidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPÍI'ULO! 

Disposições,Gerais 

.&..!'- ! 0 É pe!':!!:;tido ~ q>.!:!lqo~er drfeii:;._, de!runci:!!', pe!" cri· 
n:ies de responsabilidade; --

I- o P;fesidente da República. o Vtce--Presidente da Repú· 
blica. :Ministros de Estado, Governadores e Secretários de Estado. 
Prefeitos e Secretários Municipais; 

II - Ministros do Supremo Tribunal Fedetal, do Superior 
Trihmal de Justiça e dos demais TriOOnais Superiores, os Desem
bargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e os do Distrito 
Fedetal; 

m- Ministros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tri
bunais Regionais Eleitorai1> e do Trabalbo, Juízes Federais e Esta
duais de Primeira Instância; 

IV - o Procurador·Geral da República e o Advogado-Gera! 
da União; 

V - os membros do Ministério Público da União que ofi
ciem pexante lribunais; 

VI- os membros \kls Tribunais de Contas da União, dos 
Estados e os de Distrito Federal; 

V1I - os membros doS Conselhos ou Tribtmais de Contas 
dos Mlllliclpios. 

Parágrafo único. Entende-se per denúncia, no caso desta 
Lei, a queixa ou representação oferecida por cidadão contia qual-
quer das autoridades referidas neste artigo. ' 

Art. 2" A demlnoia sõ pode ser recebida euquento a autoridade 
não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamem:e o cargo. -

Art. 3° O Presidente da República, na vigência de seu man
dato, não pode ser respdnsabilizado por atos entranhes ao exerci.; 
cio de suas funções. 

Art. 4° São c:ómes de responsabilidade os que esta Lei espe
cifica. 

. Art. 5° Aos agentes de crimes defmidos nesta Lei, ainda 
quando simplesmente tentados, aplica-se a pena de perda defmiti
va do cazgo, com inabilitação. até oito anos, para o exercício de
qualquer função póblica, imposta pelo órgão julgador,nos proces
sos respecitivos, em lÍilica instância. __ 

Art. 6° A imposição da pena referida no artigo anterior não 
exclui o processo e julgarDOUto de acosado por crime comum. na 
justiça ordinária, nos termos das leis penais. 

Art. 7° São crimes de responsabilidade os atos das autorida
des referidas no art. 1° que atentarem contra a Constituição Fede
ral e, especialmente contra: 

I - texto expresso da Constituição Federal; 
II- a existência da União; 
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III - o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e dos Pod~res constitucionais das unidades 
da Fedexação; ) 

IV- o exeiCício dos direitos políticos. individuais e sociais; 
V- a segurança interna do País; 
VI - z. probidade na achr.inist"ação; 
.. vrr- a lei orça.ruent<iria; 
V!IT- o cuc::pri!:~':lto ti&.:: !eis e das ~i::;.ões j.Jdicíais. 

c.• .. í:ruLorr 
Dos crimes contrs te:d,, e't1l~ da Cc.nstitaição Federal 

Art. 8° São crlmf';s f..e responss.bilidWe conira texto expres
so da OJnstituiç.ão Feder.u cs atos ou o:missõeS do Presidente da 
ReOOblica e das ~i~ autoiidades indicadas DO art. l 0 evidente
me'"nte em desacordo ou em. de~peiw àquele texto. 

CAP!TI.Jl.O lli 
Dos o;rimes ~ntra e e:àstê.nàa da União 

Art. 9~ São crhnes üt: re:;pousabiliôatie wnira· a t:.A.i.:.Lêw.:ia 
da União; 

I - entreter, direta ou indiretamente.. inteligência com go
verno estrangeiro, provocando-o a fazer guen-a ou a cometer hosti
lidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou 
prestar-lhe auxílio nos preparativos ou planos de guena contia a 
República; 

II- submeter a União ou algum dos Estados oo Tenit6rios 
a domínio estr.mgeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção 
do teiritório nacional; 

m - cometer ato de graciosa hostilidade contra nação es
trangeira. expondO a República a perigo de guerra, ou comprome
tendo-lhe a neutralidade; 

IV- revelar infoiDl3ções polítiCas ou -militares que. em ra
zão da segurança nacional, devam ser mantidas em segredo; 

V - auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a 
guerra ou a cometer hostilidade COD1ra a República; 

VI- celebrar tratados, convenções ou ajustes qo.e compro
metam a dignidade da Nação; 

VII- violar a imunidade dos embaixadores ou ministros es
trangeiros acreditados no Brasil; 

vm - o Presidente da República decl= a guem, salvo 
nos casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem 
autorização do Congresso Nacional; 

IX - não empregar-OO!ifi:ã o inimigo os meios de defesa de 
que poderia dispor; 

X - violar tratados legitimamente fn'mados com nações es
trangeiras. 

CAPITuLO lV 
Dos crimes contra o livre exercício 

dos poderes ~nstitucionms 

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra o livre exer
cício dos Poderes Legislativo e Judiciário e do& po<bres constitu
cionais dos Estados: 

I - dissolver ou tentar dissolver o Congresso Nacional. im
pedir ou tentar impedir reunião ou o funcioiW:rienlo de qualquer 
de suas Câmaras. Comissões ou do Plenário; -

TI- usar de violência. ameaça ou coação contra parlamentar 
para afastá-lo da Câmaia a que pertença oo para que pratique ato 
contra a própria vontade; 

m - violar as imunidades asseguradas aos membros do 
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados, 
das Câmaras Municipais, do Distrito Federal e dos Territórios; 

N - pem:ritir que força estrangeira transite pelo territ6rio __ _ 
do País oo nele permaneça quando a isso se oponha o Congresso 
Nacionai; · · 

V- op:;>r-se diretamente ao livre exercício do Poder Judi
ciário, ou obstar. por meios ilegais ou violentos. ao efeito dos seus 
atos.. mandados. sentenças ao acórdãoo; 

VI - usar de violênO~ ou ameaça pata constranger juiz de 
qualquer li:stância. ou ju:rndo, a proferir 01.1 deixar de proferir des
pacho, sentença ou voto, ou praticai ou deixar de praticar ato do 
seu. oficio; 

vn - pratbu-. contrit. os poderes estaduais ou muDicipais, 
ato defmido como crime neste artigo; 

VIII - interVir em negócios peculiares aos Esu:dos ou aos. 
Municip.ios em desobediência às normas COD.Stirucionais ou ao li-
mite de sua competência. ~ 

CAPITULO V 
Dos crimes ..:outra o c:erácio dos direitos 

poli~ individu.ais e sociais 

t ... :t. !1. S5.o ~de ~ ...... "'PP!!!2bilid..~ o:!:'!!~ c- li~ '!Xer

cício dos direitos políticos. indivi9uais e so;?ais: 
I - impedir, usando de violência. ameaça cu fraude, o livre 

exeteício do voto; _, 
n.:... obstar o livre exeroício das funções de mesários eleitorais~ 
m- violar o escrotúüo de seção eleitoral ou inquinar de nu--

!idade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do 
respectivo malerial; 

lV - utilizar o poder federal para impedir a livre execução 
da lei eleitoral; 

V- servir-se das autoridades sob sua subordinação para a prá
tica de ab.lsos de poder, w tolernr que essas autoridades o pratiqu~ 

VI- subverter ou tentar subverter a Oidem. política e social; 
vn - incitar militares à desobediência Ctl infração à disci

plina; 
vm - prm:ocar animosidade entre as classes armadas, ou 

contra ~las, ou delas contra instituições civis; ---
IX - violar patent~ente direito ou garantia individual 

- constante do art. 5°. seus iilcisos e parágrafos, os direitos sociais 
assegurados D.OS arts. 6° a 11. e as limitações do poder de tributar. 
previstas nos arts. ISO a 152, todos da Constituição Federal; 

X- tomar, ou autorizar, durante o estado de sítio, medidas 
de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição 
FederaL -

CAPÍfULOVl 
Dos crimes contra a segurança interna do P~ 

Art. 12. São crimes cootra a Segw:ança intema do País, in
clusive oa fomia tentada: 

I- alterar. mediante violência, a forma do governo daRe-
pública; . -

II- altetar. mediante violência. dispositivo da Constinlição 
Federal, de Constituições Estaduais ou de lei; 

m- decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso 
Nacional ou. no recesso deste, não havendo comoção interna gra
ve nem fato que o justifique; 

IV - praticar ou concorrer para a prática de qualquer dos 
crimeS contra a se.guran.ça interna defmidos na legislação própria; 

V- não adotar as _providências de sua competência paza im· 
pedir ou frustrar a execução de crimes contra a segurança interna 
do País; 

VI - o Presidente da Repuôlica ausentar-se do País, por 
mais de quinze dias, sem autorização do Congresso Nacional;. 

vn- permitir, de foana expressa ou tácita. infração de lei 
federal relativa à ordem pública; 
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vm - deixar de adotar. nos prazos fixados. as providências 
determinadas por lei ou tratado federal ou necessários à sua execu-
ção e cumprimento. -

CAPÍTULOVll 
Dos crimes contra a probidade na admiuistração 

Art. 13. São crimes de responsabilidade contra a probidade 
na administtaçio: . · . · -

I- omitir ou retardar dolosamente a J:Ublicação de leis e re
soluções do Poder Legislativo ou de a tos do Poder Executivo; 

II - o Presidente da República não prestar ao Congresso 
Nacional, dentro de sessen~ dias após a abertuta da sessão legisla
tiva, as contas relativas ao exercício anterior; 

m- não tomar, a autoridade, efetiva a responsabilidade dos 
seus subotdinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na 
prática de atos ofensivos à Constituição Federal 

IV - expedir ordellS ou fazer requisição de forina conttmia 
às disposições expressas na Constituição Fedetal; 

V - iD.frio.gir, no provimento dos cargos públicos, as DO!Dl3.S 

legais; " 
VI- usar de violência ou ameaça contta funcionário p6bli

co para coagi-lo a proceder ilegalmente; 
vn - proceder de modo incompatível com a dignidade, a 

bõnra e o decoro do cargo. 

CAPÍTULOVIIr 
Dos Crimes Contra a Lei Orçamentária 

Art. 14. São crimes de :responsabiliade contra a lei orça
mentária: 

I - o Presidente da República .nãÕ apresentar ao Congresso 
Nacional a proposta do Orçamento da República demro dos pri
meiros dois meses de cada sessão legislativa; 

II- exceder, remanejar ou transpor a autoridade., semptévia 
autorização legislativa, verba do orçamento; 

m- realizar, a autoridade, o estomo de vezbas; 
IV- infringir, de fOIIna patente e injÚstificávei. dispositivo 

da lei orçamentária. · 

CAPÍTULO IX 
Dos Crimes Contra o Cumprimento das Leis· 

e das Decisões .Judiciais . 

Art. 15. São crimes de respoiJSa.bilidade_-Conira o cumpri~ 
mento das leis das decisões judiciais:; 

I - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem obser~ 
vância das: prescrições: legais: pertinentes:; , • 

n- abrir crédito sem fundamemo cm lei ou sem as formaliM 
dades: legais; ·. _ 

m- contrair empréstimos; "emitir mOeda corrente ou apóli-
ce, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal; · 

IV- alienar imóveis pertencentes ao patrimônio pu"blico oo 
empenhar rendas públicas sem autorização em lei; 

V - negligenciar a arrecadação das rendas, impostos, taxas 
e cootribuições, ou a conservação do patrimônio nacional; 

VI - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos manda
dos, decisões, sentenças ou ac6rdãos do Poder Judiciário; 

vn- recusar-se ao cumprimento das decisões do Poder Ju
diciário; 

VIII - deixar de atender a requisição de ititervenção federal 
do Poder Legislativo, do Poder Executivo coacto oU impedido, do 
Supremo Tnbnnal Fedetal, do Superior Tn"bnnal de Justiça_ do 
Tribunal Superior Eleitoral ou do Superior Tnoonal de Justiça; 

IX - impedir ou frustrar pagamento determinado por senM 
tença judiciária; . 

X- alterar a sentença, voto ou acórdão proferidos pelo P<> 
~Judic.mrlo; -

XI- proferir julgameor.o quando, por lei seja suspeito cu 
impedido para a causa; -- --~ 

xn- o :Ministro, Desembargador ou Juiz exercer atividade 
politico-partidária; 

xm - ser desidioso no cumprimento dos deveres e atribui
ções do cargo; 

XIV- proceder de modo incompatível com a homa, digniM 
dade e decoro de suas funções; 

XV- emitir parecer quando, por lei. seja suspeito para ma: 
nifestar-s:e sobre a causa; 

XVI- recusarMs:e injustificadamente à prática -de ato que ~
incumba; 

xvn- obter. para si ou para outrem.. qualquer vantagem 
material ou imaterial, em decorrência do exen::ício do seu cargo. 

CAPÍTULO X 
Da Competência 

___ !-IL 16. ~e à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redaçao da Câmara dos Deputados apreciar demíncia por crime 
de responsabilidade do Presidente da República,. e dos seus M.inis:.. 
tros: de Estado em crimes conexoS com os daquele. do Vice-Presi
dente da República, dos Ministros do Supremo Tribunal Fedetal, 
do Procurndor-Gexal da ,República e do Advogado-Geral da 
União. em juízo preliminar da admissibilidade, decidindo pelo seu 
arquivamento llininar ou prosseguimento. -

Parágrafo único. Em caso de pros:5eguimento, a demíncia 
apenas será admitida, definitivamente,· pela maioria qualificada 
11os: votos do Plenário da Câmara dos Deputados. -

AI!- 17. Compe~ ao Senado Fede~ privativamente, pro
cessar e JUlgar, nos cnmes de responsabilidade, o Presidente da 
República. o Vice-Presidente da República, os Ministros de &ta
do nos crimes coqexos com os do Presidente ou do Vire-Presiden
te da República, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tnbunal de Justiça_ o ProcuJ:ae!or.,-Gexal da República e o 
Advogado-Geral da União.. 

Parágrafo tín.ico. PreSidini as sessões do Senado o Presiden
te do Supremo Tribunal Federal, exceto se o acusado for :Ministro 
desse Tribunal, caso em que as sessões: serão presididas pelo PresíM -
dente do Superior Tribunal de Justiça. 

Art !8. Compete ao Supremo Tnbunal Federal admitir, 
processar e }ligar, nos crimes de responsabilidade, os Ministros de 
~· ressalvada a conexão com crimes do Presidente da Repú
blica. os membros: dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter per
manente. 

Art. 19 Compete ao Superior Tribunal de Justiça adm:iti:i: 
processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilida
de. os Governadores dos Estados: e do Distrito Federal, os Desem
bargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Fe
deral, os membros: dos: Tribunais: de Contas dos Estados: e do Dis
trito Federal, os dos Tnõuna.is Regionais: Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Traba.Iho, os: membros dOs Conselhos ou 
Tribunais de CoD1as dos: MuniCípios e os metimros do MinistériO 
Público da União que oficiem perante os lribunais. 

Art. 20. Compete aos Tribunais Superiores, de Justiça dos: 
Estados e do Distrito Federal. Tribunais Regionais Federais. Tri;;
bunais Regionais Eleitorais e do Trabalho admitir, processar e jul
gar, nos crimes: de responsabilidade. os: Juízes de suas- esferas de 
atuaçio, 
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A:rt. 21. Compete às Assembléias Legislativas admitir, pro
cessar e julgar, nos crimes de responsabilidade, os Secretários 4e 
Estado respectivos. . . 

Art. 22. Compete às Câmaias dos Vereadores admitrr, pro
cessar e julgar, nos crimes de responsabilida.de. os Pr~eitos e os 
Secretários Municipais respectivos. --

CAPÍfULO XI 
Da denúncia 

Art. 23. A demíÍ!cia será assinada. pata ser apreciada. pelo 
cidadão que a ofereça, terá sua firma recoilhecida por tabelião, ~
será acompanhada dos documentos que a comprovem, oo da de
claração de impossibilidade de apresentá-los, com a iDdicação do 
local onde possam ser encontrados. 

§ 1° havendo prova testemunhal,. a denúncia conterá o ~1 
das testenmDhas, devidamente qualificadas, em m.ímero de cinco, 
no mínimo. 

§ 2" Nas denúncias ell! que baja necessidade de produção de 
prova por exame pericf.al, deverá ser precisada a sua matéria e per-
tinência. - -

Art. 24. Oferecida a denúncia no órgãO Competente, será ela 
lido no expediente da sessão seguinte, ou publicada no Diário 
Oficial. e encaminbada ao órgão incumbido do juízo de admissibi
lidade, qu~ intimará o denunciado para se manifestar em quinze 
dias sobre os seus termos. especificando provas. 

Parágrafo único. Em seguida. se dará vista dos autos ··ao 
Procurador-Geral da República e ao Presidente do Conselho Fede
ral da Ordena dos Advogados do BraSil, nos casos de competência 
do Senado Federal e do Superii>r Tribunal de Justiça, par.!. que 
apresentem os seus pareceres, após o que será a denúncia arquiva
da ou se detenniDar.i o seu prosseguimento. 

Art. 25; Admitido o prosseguimento da denúncia, será essa 
admissão julgada defi.Ditiva no Plenário da Câmaia dos Deputados, 
pelo voto de dois terços dos seus membros, neste caso sendo o pro
cesso remetido ao Senedo Federal para o ju!gameDlO do mérito. 

Art. 26. Na admissão da denúncia contia outras autoridades 
referidas nos arts. 18 a 22 os seus respectivos órgãOs jUlgadores 
obedecerão aos princípios estabelecidos'nos regimentos jntemos. 
dos órgãos respectivos. 

CAPÍTIJLO xn 
Do Processo e Julgamento 

Art. 27. No Senado Federal, recebido o processo oriundo da 
Câmara dos Deputados., será a decisão sobte "sua admissibilidade 
lida no expediente da sessão seguiDte ou publicada no Diáiro Oficial. 

§ F O denunciado será citado pata, em quinze dias, apre
sentar defesa, com indicação de documentos. perlcias e testemu~ 
obas, que serão devidamente qualificadas 

§ ?;J Havendo mais de um denunciado. o prazo será comum. 
de vinte dias. 

§ 3• Findo o prazo pata apresentação de defesa, o processo 
será encaminbado ao Plenário pata julgamento final do seu mérito, 
onde serão admitidas sustentação orais da acusação e da defesa. 
por igual pnuo. a ser flxado em resolução. 

Art. 28. As testemunbas regularmente anoJadas no processo 
deveráo comparecer pata prestar o seu depoimento, e o órgão jul
gador ordenará as suas intimações. tomando as providências legais 
necessárias para compelí~las à obediência, inclusive com requisi-
ção de foxça policiaL . 

Art. 29. Os exames periciais seii!o colhidos por três peritos 
.indicados pelo Senado Federal, sendo admitida a participação de 
um assistente técnico px indicação do çlenunciado. 

Art. 30. O denunc~do ficará afastado de suas funções ap6s 
a instauração do processo pelo Senado Fedexal. 

Art. 3 L Se, decorrido o prazo de cento e vinte dias, o julga
meD1o não estiver concluído, cessará o~afastamento do denunciado 
de seu carJlO, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 

Art. 32. As sessões do Senado Federal, na apuração e julga· 
memo dos crimes de responsabilidade, serão presididas pelo Presi-
dente do Supremo Tril::unal Federal, que não terá direito a voto. --

Art. 33. A sentença condenatória s6 terá efeitos se votaram-
dois terços dos membros do Senado Fedetal. 

Art. 34. Não poderá exceder de cento e oitenta dias, conta
dos da )lata da declaração da admissãe definitiva da deDÚncia, o 
prazo para o processamento e julgamento do mérito dos crimes de
futidos nesta Lei. 

Art. 35. As demais disposições complementares do proces· 
soe julgameD!o sexão disciplinadas em resolução do Senedo Federal 

CAPITULOXIll 
DisposiçõesF'mais 

Art. 36. O Superior triblnal de Justiça e os demais: Tribu
Diis Superiores, Tnõuna.is Regionais Federais, Eleitorais, do Tra
balho e de Justiça julgarão pelos seus Orgãos especiais ou, em não 
os havendo, pelos seus Plenários. 

Art. 137. As Assembléias legislativas e Câmaras dos Verea
dores julgarlio pelos seus Plenários. 

Art. 38. As demais normas processuais e de procedimento 
~ o julgamemo dos crimes de responsabilidade, obedecidos os 
princípios instituídos por esta le~ serão estabelecidos nos regimen
tos intemos ou atrav6s de resoluções adotadas pelos órgãos julga
d"'ores respectivos. 

Art. 39. Esta lei entra em vigor na data. de sua publicação. 
Art. 40. Revogam-se as disJX>sições em contrário. 

Justificação 

O ~to jurídiCo nacional se ressente, boje, de in
compreensivellacuna no que concerne aos crimes de responsabili
dade, decorrentes de atos ou. omissões de autoridades. 

A proposição que ora ·submetemos à apreciação dos ilustres 
Pares. sem ter a pretensão de rever todo o texto da Lei n° 1.079/50, 
objetiva tão-somente regulamentar os arts. 52, inciSo I; 85 e 86. 
caput; 105, inciso I, letra a, e 108, inciso L Le!Ia a, todos da 
Constitnição Fedexal. Com isso se restabelecerão as possibilidades 
legais de sancionar omissões·ou conch.Itas cara~rizadas como cri
mes de responsabilidade. 

A Lei n° 1.079. de 10 de abril de 1950, cujo texto defme os 
crimes a que nos reportamos. não apenas deixou de cumprir sua fi
nalidade, em razão do anacronismo de alguns de seus dispositivos, -
mas também oferece elenco de procedimentos. a tímlo" de processo
e julgaMento, hoje incompaliveis CO!D novos preceitos instituídos 
pela Carta Federal, com isso gerando desnecessárias cantrovén;ias 
sempre que sua aplicação é requerida. 

· Uma das principais questões sobre a aplicabilidade da lei D0 

1.079, de 1950, refere-se à recepção, de alguns dos seus tópicos. 
pela Constituição Federal de 1988, eis que esta última contém, 
como foi dito antes, dispositivos discipliDando a :matéria. 

Mais uma questão deve ser suscitada, a título de exemplo. 
da io.compatibilidade da nonna com a Carta, esta atin.ente ao dis
posto no parágr.Uo único do art. &5 da Constintição Federal Esse _

0 

dispositivo é freqüentemenle invocado na sustentação da tese de -
que. boje. em relação à tipifiCaÇão de delitos funcionais, haveria 
ausência de norma especifica sobre a matéria ora examinada. 

Estabelece o parágr.Uo único do art. &5: 

''ArL 85-·-·-··--------··-··---
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Parágrafo único. Es~s crimes serão definidos em 
lei especial. que estabelecerá as normas de processo e 
julgamento" 

(Grifamos). 

Parece-nos de todo induvidoso que os: verbos no tempo fu
ruro, utilizados pelo eoustiblinle de 1988, colltêm comando especi
fico relativamente à elaboração de nova nonna para tratar do as-
sunto em tela. . 

Ao exemplo aplicam-se duas lições do eminente Carlos Ma
ximiliano: a primeir.a quando, citandO brocardo jw:ídico, afirma 
sobre a necessidade de clareza do texto em favor de sua interpreta
ção pelo desti.o.atário. A segunda. conseqiiência da primeira, ao en
fatizar que a norma não conterá expressc3es desnecessárias,. exple
tivas. mas setá direta e dota~ de clareza. (iu Hermenêutica e 
Aplicação do Direito). Daí nossa certeza sobre o tempo dos verbos 
utilizados pelos Constituintes de 1988, com visível carga de inten
cionalidade e nenhum aspecto casual. 

Ademais seria incOngruente que- a: CoDStituição Republicana 
·previsse a elaboxação "de lei:especial para disciplinar iema relativo 
aos crimes de responsabilidade e, ao mesmo tempo. o ordenamen
to man~vesse chancela à "Lei n° 1.079, pois essa nonna enseja con
trovérsl.3. sempre que requerida sua aplicação, propicia interpreta
ções duvidosas e ocasionais e. por flill, não dispõe sobre certas au
toridades ~tuais que inexist.iam em 1950, ano de sua elaboração. 

Parece-nos muito élaro que a cominação legal de pena, por 
crime de responsabilidade, contida na lei de 1950, ab rogada pela 
Carta de 1988, passou a ter aplicação duvidosa, pois Dão pode ha
ver pretenção punitiva do Estado niio havendo a tipificação legal 

Em outras palavras. a Constimição. ao revogar tópiCos da
quela lei, ~viu-lhes a edição de texto especial. este compa!Ível 
com a própna Carta. Porém, o texto legal previsto até os dias 
a01ais ainda não foi editado. 

Convém lembrar, por fim, e com o intuito de afastar defmi- · 
tivamente a hipótese de vigência dos tópicos da Lei n° 1.079/50, 
atingidos pela COnstituição Fedexal que o§ t• do art. '2:' da Lei de 
Introdução ao Código Civil. que consubstancia princípiOS gerais 
de direito, assim estabelece: 

''Art.2o ....... _ ............ _,, .... --·-----·-----· 
§ 1° A lei posterior reVoga a aD.ferior quando ex

pressamente o declare. quãndo seja com ela incompatí
vel oo quando regule inteiramente a matéria de qu'e tra-
tava a lei anterior." · 

Acresa:nte-se. mais, em favor da proposição, que o art. 85 
da Constiruição Fedetal reproduz, com fidelidade, dispositivos das 
Canas de 1967,e sua Emenda n° 1, de 1969. Oxa, a 2 de setembro 
de 1961 foi promnlgada a Emenda ConstituciOnal n• 4, instilnindo 
o sistema parlamentar de .govemo, dispondo sobre os crimes de 
responsabilidade: 

"Art. 5° São crimes funcionais os atos do Presi
dente da R"J'Úblli:a que atentarem conl1a a Coostiruição 
Federal, e, especialmente, contra: 

I- a existência da União; 
D - o livre exercício de qualquer dos Podexes 

CODStiblcionais da União ou dos Estados; ~ 
m- o exercicio dos poderes politicos, individuais 

e sociais; 
IV- a segurança intem.!t do País;" 

Dessum.e-se, dessa nonna, a revogação, esta expressa. dos 
arls. 9° a 12 da referida Lei n° 1.079/50, porquanto os atas atenta
tórios à pro?i~ admi.oistrativa, inclusive a "conduta incompaú
vel com a digmdade. a honra e o decoro do cargo de Presidente da 

Repíblica e os atentatórios à lei orçamentária,-a gUarda e legal em
prego dos dinheiros públicos e o cumprimento das leis e decisões 
judiciais" deixaram de figurar como delitos funcionais, eis que ex
cluídos até mesmo do texto constimciooa.L 

Conclusivamente, a Emenda Constitucional n° 4, editada a 
2 de setembro de 1%1, dispôs exatamente sobre o tema versado 
na _Lei n° 1.{)79/50, com o que revogou Os am.. ~a 12 daquela lei. 
Tais exemplos nos parecem suficiemes para demonstrar a defi~· 
ciência atual da lei de 1950, que já Dão se presta à sua fmalidade. 

Configura-se evidente a lacuna no ordenamento, portanto, 
em ~ ~.a Constituição Federal em vigor ter carreado para o 
~do JUrídico novos valores da natureza política e social, capa
zes de alterar o quadro anterior que, por sua vez, já havia sido mo
difiCado e que, por fim, já apresentava imperfeições de ordem le
gal, especialmente quanto ã exeqüibilidade, deixando ã mostra a 
vulnerabilidade e a incerteza dos procedimentos relativos aos cri
mes de responsabilidade. 

O paroxismo dessas modifiçações estruturais, veiculadas 
pela Constituição Republicana de 1988, fez-se notar, especialmen
te, na parte processual Imponde ressaltar, para um último exem
plo, que a Câmara dos Deputados, que detinha poderes para pr<>' 
cessar o Presidente da República, na condição de demmciado, atê 
o Juízo de proo.úllcia,Iimita-se- hoje a autorizar, ou não, a instaum
ção do processe no Senado Fedetal. 

. Do_exposto, ~!ta imperiosa a elaboração da presenle pro
posição, ma.Igrado msistentes teses contraditórias, cujos defenso
res ainda se permitem teigiversar sobre os comandos constituciO
nais em vigor deste 1988. 

Registre-se:\que, para a elaboração deste projeto, tomei~ 
líase texto de lavra do Dr. José Carlos Bruzzi Castillo, Advogado 
no Estado do Rio de Janeiro, que, comigo; fez os estudos sobre es
ses crimes de responsabilidade, no ano de 1988, enquanto eu pte
sidia uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele me assesSOia
va no Senado Federal, Comissão essa que muito se aprofundoo 
nos estudos de tal matéria constimcional e infra-constitncional. 
restando apenas ajustar suas feições às técnicas legislativas. 

·Conclamo, por fim. QS eiD.ÚleD.tes pares. a coot.ribuírem com 
o apelfeiçoamento do teXtO ora piÓpOsto, para que este alcance a 
f~dade de integrar-se com efiCácia ao ordenamento jurídico pá-
tno, na busca de aplicação do direito }lsto. • 

S"ala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Sexmdor José Ig
nácio Ferreira.. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

, CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

-----··----··-··---··---··-·----··-··-··-··-··-··-··--··---·· 
Art. 52. Compete privativamenw ao Senado Fedetal: .. 
I -processar e julgar o Presidente e o vice-Presidente da 

Repíblica nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Esta
do ne& crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

.... ·-··---·-··-··-··---'·-··-·-··--··-··-··---·-··---·-··-··-··-··-
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presi-

denle da R"J'Ública que atentem contra a Coostiruição Federal e 
especialmente contra: • 

1-a existência da União; 
II- o livre exercicio do Poder Legislativo, do Poder Judi

ciário, do Ministério Público e dos Poderes constirucionais das 
unidades da Fed=ção; 

m- o exercício dos direitos pollticos. individuais e sociais; 
IV- a segurança intema do País; 
V- a probidade na aciminisuação; 
VI - a lei orçamentária; 
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VII- o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão definjdos em lei espe-

cial, que estabelecerá as DDimaS de processo e julgamento. 
Art. 86. Admitida a acusação contia o Presidente da Repú

blica, por dois texços da Câmata dos Deputados, selá ele submeti
do a julgameDlo perante o Supremo Tribunal Fedaral, nas infr.!çõ
es penais connms, cu perante o Senado Fedeta4 nos crimes de res
ponsabilidade. 

§ J• O PresideD!e ficaní suspenso de suas funções: 
I- nas infJ:3ções penais connms, se =bida a denúncia oo 

queixa-crime pelo Supremo Tn"bunal Fedetal; 
II- nos crimes de respoosabilidade, após a instauração do 

processo pelo Senado Federal. 
§ z• Se, deconido o prazo de ciento e oitenla <tias, o julga

memo não estiver concluído, cessará. o afastamento do Presidente, 
sem prejulzo do I<: guiar prosseguimento do processo. 

§ 3° Enquanto não sobreviver sentença rondenatá:ia. nas ÍDfm
ções coonms, o Presidente da Repíblica não estac\ sujeito a prisão. 

§ 4• O Presidenté &_República, na vigência de seu manda
to, não pode ser responsabilizado por atos estl3Dhos ao exercício 
de suas funções. 

Art. lOS. Compete ao Superio;Tnõuna! de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) ·nos crimes comuns, os Govemadores dos Estados e do 

Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembar- . 
gadores dos Tn'bunais de Justiça dos Estados e do Dislrito Fedaral, 
os membros dos Tnõtmais de Contas dos Estados e do Distrito Fe
deral, os dos Tribunais Regionais Federais,·do~·Tnõunais Regio
nais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tri
bunais de Conlas dos Municlpios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante tribunais; 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I- processar e julgar, originariamente: 
a) os juizes federais da área de sua jurisdição, incluídos os 

da Justiça Militar e da Justiça do Ttabalb.o, nos crimes 'comuns e 
de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

(À Comissão de Ccnstiluição, Justiça e Cidada~ 
nia -decisão taminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto selá pu
blicado e remetido à comissão competente. , • 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Encenou-se ontem 
o prazo pam apresentação de emendlrs às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmata n• 60, de 1991 (n• 6.700/85, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que re
voga as disposiçõeS que mençi~ relativas a recurso à instância 
ministerial; 

-Projeto de Lei da Câmata n• 85, de 1993 (n°23Cl3191, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao an. 825 da Consolidação 
dlrs Leis do Tzaba!ho; e 

-Projeto de Lei da Câmaran• 109, de 1994 (n•3.867193, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que au
toriza a reversão ao Municlpio de Encantado, Estado do Rio G:tan
de do Sul, do imóvel que menciona. 

Aos projetas não fOialll oferecidlrs emendas. 
As matérias seriio inclu!das em Oidem do Dia, oportuna

mente. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- A Presidência re

cebeu, da Coordenação do Movimento ~ao Posso Planrar. expe-

diente que encaminha cópia do manifesto enviado ao Presidente da 
Repíblica e solicita o apoio do Congresso NacioDal a medidas su
geridas naquele documento. (Div=os n• 99, de 1995). 

O expediente selá encaminbado à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENI'E (Júlio Campos)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. S. Es' dis

põe de 20 :o:rinutos para o seu prom.Inciamemo. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Proouncia o se=

guinte d.iscutso. Sem revisão do orador.) • Exm.0 Sr. Presidente, 
Senador Júlio Campos, Sx's e Srs. Senado=, a solução enoonljada 
pelo Governo Fernando Henrique 'Cardoso para tentar salvar o 
Banco Eoonômioo foi preosdida de uma série de crlticas do Sena
dor Antonio Carlos Magalhães ao comportamento do Govemo Fe-. 
detal oom relação ao Estado de São Paulo. Quando da presença do 
Ministro José Sena no Senado para explicar a privatização do se· 
tor elétrico, o Semdor praticamente iniciou uma guerra contra Sãó 
Paulo. Naquela oportunidade, observou que as priDcipais empresas 
de energia de São Paulo, a Cesp e a Eletropaulo. estavam devendo 
cerca de R$1,8 billião à Elettolri.s, em tomo de 80% de quanto 
aquela eiilpl'eSa tem a receber. e. enllz.tanto, o Presidente continua
va a receber o Govemador Mário Covas, trata.nd.o-o bem, ao invés 
de tomar a atitude que deu a entender faria. se Presidente fosse, de 
cortar a energia. 

Já no caso do Banco Econômico, o que se viu e espantou a 
tantas pessoas foi a maneira pela qual o Presidente Femando Hen· 
rique Cardoso acalx:lu transformando a decisão de intetvir naquela 
instituição em aceitar a sua estatização através do Governo da Ba
J>ia, atendendo aos apelos, acompanbados de pressões ainda não 
inteimnente esclarecidlrs, dos Parlamenlares da Bahia. · 

Gostaria, em primeiro lugar, como Senador por São Paulo, 
de lembrar que constitui objetivo fundamental do Brasil. conforme 
o inciso m do art. 3° da Constituiçãó F~ "erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regicmais". 
Todos n6s., sobretudo oS Senadores. temos que estar conscientes 
deste objetivo. Com isto em mem.e - a necessidade de nos empe
·nbarmos para a redução .das desigualdades sociais e regionais-, é 
que gostaria de fazer algumas colocações na devida perspectiva. 

Obviamente, considero'impottanteque o Estado de São Paulo, 
a Cesp e a Eletropaulo paguem. honrem as suas dívidas com a Eletro- ... 
brãs. Nesse sentido, penso que é dever, inclusive meu, como Senador 
por São Paulo, dizer isso, que o Governo de São Paulo e os diri
gentes da Cesp e da Elelropaulo precisam homar, o quanto antes, 
o que devem. 

A análise isolada de alguns casos traz uma illtetpretação to-
talmente equivocada da realidade dos fluxos de recursos entre os 
Estados, que são cenlla!izados pelo Governo Fedara!. 

No caso, do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e 
do FPE (Fundo de Participação dos Estados), uma análise dos da
dos ooletadosjunto ao.Sist~ !ntegt:'dn de Adminic;:tração finl'ln~ 
ceira da União - SlAFI -~ que COilStitui um dos instrumentos de 
maior relevância para nós. Senadores~ rev~la uma transferência 
vultosa de recutSOS do Estado de São Paulo. 

Até julho de 1995, as tr.msferências somadas do FPM e do 
FPE para os Estados e os Municípios de cada Estado somaram 
9.403,42 milhões. Deste total, pelo menos 45% têm origem no IPI 
e no Imposto de Renda arrecadados no Estado de São Paulo; as
sim, a conbibuição estimada deste Estado - destinada aos fundos -
foi de 4203,53 milhõe"' 

Este percentual de 45% está ainda subestimado, no entanto, 
dado que o FPM e o FPE são fonnados por 43% do IPI e do IR ar
recadados e que estes tributos totalizaram tributos totalizaram 
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29.292 mílh~s em 94. dos quais 49,8% ariecadados em São PauM 
lo. Para um total de tributos arrecadados pela Receita. em 94, de 
62568 rDilhões, 45,8% são oriundos do Estado de São Paulo. NesM 
te ano, até julho, o Estado recebeu de FPM e de FPE 682,91 :IJli.. 
lhões; portanto, a tr.msferência liquida estimada foi de 3.548,62 
milhões de São Paulo pala o restante da Nação. 

Fazendo uma projeção consetVadora (multiplicando por 
!217), as tiansferências de São Paulo, somente com esses dois fun
dos, ôl.ingiriio a vUltosa quantia de 6.083 milhões de reais em 95. 
Essa transferência representa, a nível per caplta, iratamentos bas
tante diferenciados. Até jullio, cada habitante de São Paulo rece
beu R$21,61, enquanto que na Bahia esse valor foi de R$72,44, 
quatro vezes maior. 

Outro grande fluxo sobre o qual podemos fazer Uma análise 
semelhante são as receitas e despesas da Previdência SociaL A re
vista Previdência em Dados. publicação do Ministério da Previ
dência. volume 9, n° 4, calC!JIOU para o ano de 93 o saldo previ
denciário por 11Ilidade ~.Federação, ou seja. o fluxo entre receitas 
e despesas da Previdência ~ cada Estado. Nesse cãso, são supe
ravitários os Estados de São Paulo, Paraná, Amazonas, Sabta Ca
tarina e Mato Grosso. Neste ano, São Paulo teve uma tz:ansferência 
líquida para. o sistema de 3.172 milb.ões., suficientes para cobrir o 
~ficit da Região Nordeste de 2.287 milhões. onde destaca o valor 
liquido recebido pela Bahía de 470 milhões de reais. 

Nésse caso, em valores relativos, São Paulo arrecadciu 51% 
a mais do que recebeu, respondendo por 45% da ~Ó de 
todos os recursos da Previdência Social: enqua:Dl.o a Bahia aiTeCa

dou 3,5% e recebeu em benerlCio 40% a .tna.I-"t do que armcado:u
Também é óbvio que, dada a evolução dos gastos e da arrecadação 
da Previdência. os 3.172 milhões de 93 devem chegar pel6 menos 
a R$4 bilhões em 95. 

O que não deixa de ser s:urpreen,?ente é que. soinadas as: 
transferências desses dois fluxos, teremos um valor anual estimado 
pala 1995 da ordemR$10 bilhões. Essa mesma análise poderia ser 
estendida aos demais grandes fluxos de capitais e saídas dos Esta
dos e que passam pela União. Dessa fOIIDa, teremos cálculos se
melhantes para as despesas de pessoal (ímanciadas cola tributos 
amx;adados da Receita Federal - participaçaó de 45 ,1!% de São 
Paulo), para o Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇO' (partici
pação da ordem de 50% de São Paqlo), paxa o FAT (recursos do 
PIS - participação da ordem de 50%) e outros lh!xo5 sigaif1Calivos. 

Desse modo, o valor inicial de R$10 bill!ões será ampliado 
de f= significativa se levarJDOS em conta as demais transferencias. 

A base de cálculo que utilizamos responde por aproximada
mente 40% dos fluxos que passam pela UnjãÕ. Entretanto. o valor 
ap3rado de R$10 bilhões ao ano é tão significativo que equivale a 
90% do ICMS arrecadado em São Paulo em 1994. Isso demonslra 
que essas transferências representam um enorme sacrifício para a 
população do Estado, principalmente a população ~mais pobre. Es
ses dados também dettlOIIStram a injlstiça que é feita com-São 
Paulo quando se analisam isoladamente casos - como a dívida do 
Estado no setor elérrico - que representam segurimezii.e uma par
cela irrelevante das 1Iansferências totais do Estado. 

Demonstram também. relativamente aos objetivos para me
lhorar as desigualdades sociais e regionais no País, que se não se · 
levam em conta todos esses dados poderemos ter uma perspectiva, 
uma análise muito distorcida. Assim, analisar-se simplesmente a 
dívida do setor elétrico e chegar a conclusões defmitivas é algo 
que demanda maior prudência e ruidado. 

Todavia, com relação ao objetivo principal de todos os bta
sileiros - e colocado na Constituição Federal ,:. dC enadicar a po
breza, diminuir as: desigualdades sociais e regionais, faço a seguin
te pexgunta: Em que medida o GoveQlo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso está agindo corretamente quando, ínicial.mente. 
intervém no Banco Econôm.ico e. posteriormente. modifica esSa 
intervenção para estatizá-lo, transferindo para o Governo da Babia 
o controle acionário do banco. 

Mencionou o Presidente Fernando Henrique Catdoso, on
tem. que nenhum real do Tesouro~ despendido nessa opera
ção. Entretanto, será que Sua Excelência, antes de fazer tal afuma
tiva, dialogou em profundidade com as autoridades monetárias. 
com o Presidente do Banco Central, seus diretores e com o 1\!finis
tro da Fazenda sobre uma significativa contóbuição do Banco 
Central com= pala a salvação daquela instituição financ:eita? 

Em que medida deverá o Govemo Federal, juntamente coni 
o da Bahia. realizar apoio fmanceiro para que a instituição posSã 
sair de tamanha dificuldade? E. afmal de contas. nessa operação 
estará. sobretudo o povo da Sabia. na stia inteireza. especialmente 
o povo mais pobre. o povo do Nordeste. efetivamente sendo s3I-.: 
vo? Ou 0001TCU realmente que algumas pessoas procederam de 
fOtma. inadequada? Inclusive, o próprio Presidente da República 
disse ontem que não ajudaria qualquer banqueiro que tivesse agido 
irresponsavelmente. 

Será que os responsáveis por terem levado o Banco Econô
mico à situação de desequih'brio e intervenção agir.un exemplar
mente? Aquilo que está revelado na imprensa: mostra atibldes e 
exemplos que não são, propriamente, de dignificação com respeitO. 
ao objetivo maior de se diminnírem. desigualdades neste País. Re
porto-me à revista Veja, por ·exemplo, para ilustrar esta parte de 
meu prom:tDCiamento e citarei algo estranho aos objetivos de um País 
que deseja maior igualdade de ttiotamento entre todos os cidadãos. 
_ No Banco.Econômico. o ~dente Ângelo Calmon de Sá. 
pelo que aqui está reportado, fazia questão de ter um dos elevado
res do edificio de uso exclusivo para a Presidência,. a ponto de um
dos seus próprios diretores ter se afastado do banco, dizendo que 
não poderia compreender por que o Presidente não admitia sequer 
que seus colegas diretores entrassem no mesmo elevador. 

Esse é um exemplo de atitnde pessoal que mostra que há al
guma,.s·coisas muito relevantes que precisam ser apuradas no âmbi
to de bldo o que aconteceu:com o Banco Ecooômico. -

O Sr. Antonio éàrl~ VÔ!adares - Peimite V. Ex" um 
aparte? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. Ouço, com muita -
hom:a, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Antonio Cados Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senador Eduardo Supli
cy. foi um episódio triste! Digo triste não s6 pela incompetência-
revelada pela Diretoria do Banco Econômico, mas principalmente 
pelos prejuízos incomen.sur.íveis causados aos depositantes. inves
tidores e CCireD.tistas daquela Íllstituiçio. E o Banco Central, que é 
o 6x:gão fiscalizador por excelência da atividade bancária, deixou 
que a sitnação chegasse ao ponto da intervenção. Como uma insti
tuição como o Banco Centml, que detém as infarmações de tudo 
que OOOire no II!llildo fmanceiro, com técnicos do mais alto gaba
rito, permite que o Banco Econômico deixe um rombo de mais de 
R$3 bilhões para, só depois, tomar uma atitude dr.lstica diante da 
in:espensabilidade cometida pelos.Diretores do Banco Econômi
co? Na ver<Iaae, quero apenas lamentar a falta de uma fiscalização 
eficaz do Banco Centrnl no sentido de evitar que o mal maíor 
viesse a acontecer. como de fato aconteceu. O episódio encami- -
nhou-se até mesmo para uma crise política entre um partido que 
apóia o Governo, o PFL - através de uma parcela ponderável, o 
PFL da Bahía -. e o Governo Fedem~. O Presidente da República, 
qilé é um homem paciente. um estadista, um cavalheiro, um ho
mem e<hlcado, atendeu as reivindicações - atê as- considero legíti
mas - das Lideranças da Bahia, no sentido de encontrar uma solu
ção para o Banco Econômico. Mas, em compensação, há mn eles-
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gaste generaUzado, tanto daqueles que reivindicaram. de fonna J.e.
gíti~ como da parte do Governo, que não foi ágil para evitar a 
intervenção. Portanto, quero fazer esse registro e dizer que São 
Paulo realmente é o motor da economia do nosso Pais. Para o seu 
crescimento, wra o seu progresso, contribuíram pessoas de todas 
as partes do Brasil. O Nordeste, com o seu suor, com o seu traba
lho, contribuiu de uma forma bastante substancial para o desenvol
vimell10 de São Pau,lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sem dúvida algoma! 
O Sr. Antonio Carlos V aladares - E é da união indissohl

vel dos Estados bxasileiros que fomtamos a Federação. A Fedeia
ção só pode ser fotte quando há uma dislribuiçiõp de renda eqüita
tiva, e esta se faz através da distribuição do fruto do Uabalbo dos 
Estados mais fortes. mais poderosos, para o atendimeDlo As neces
sidades também das regiões mais pobres. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do Se
nador Antonio Carlos V aladares. 

OSr.ErnaudesAmorim- V.Ex•me permite um aparte? 
O SR. EDUAR.ilO ;SUPLICY - Com IDJJita"houra. Sena

dor Emandes Amorim. 
O Sr. Ernandes Amorim- SeDador Eduardo Suplicy, fica

mos boquiabertos diante dos acontecimentos dos últimos dias. Soo 
baiano, e o episódio me deixou decepcionado. Vemos, no País, 
báncos coi!lpl4llldo bancos; bancos brasileiros coi!lpl4llldo bancos 
em ootros países; e o Banco Econômico da ~ia, falindo. Agora, 
esta Casa menciona abrir uma CPI para apurar os fatos. Os bria
nos, meus conterrâneos, às vezes até pensam que se trata de uma 
perseguição à Bah~ visto que o banco não se encontra nas condi~ 
ções apresentadas. Não pedi CPI. não entendo &> economia. mas 
creio que se faz mais do que necessário uma investigação pata sa~ 
bermos quem levou o dinheiro, quem deu prejuízo, se realmente o 
Governo Federal ou outtas instituições têm condições de investir 
no Banco Econômico para recu.pezá-lo. Uma vez que o setor eco
nômico é o guia desta Nação. é o responsável pela inflação. pela 
falência dos agricultores. entendo mais do que cabível a esta Casa 
instalar uma CPI com o fJID. de esclã.recer todas as d!Ni.das a res
peito do Banco Econômico, principalmente aos baianos; que espe
ram explicações coní:táveis e concretas. Mni.t.P obrigado. 

O sR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte. Sena
dor Emandes Amorim. 

De fato. faz-se necessário uma Coml.sSão Parlamentar de 
Inquérito para examinar essas intervenções e a forma segundo a 
qual as autoridades monetárias interl'erem; em que medida têm ou 
não independência, quais são os seus limites.. 

Na Câmara dos Deputados. por iniciativa do Deputado Mil
ton Temer. e no Senado. pelo Senador José Eduaido Dutra. estão 
sendo coletadas assinaturas para ai; CPJs para apurar infomtações 
sobre essa matéria. A v alio que, sem dúvida alguma. todos os Se
nadores estão iDt.eressados em desvendar essas questões e também 
outras como: o que aconteceu CX?nl as intervenções anteriores, no 
caso do Comind, do Banco Màisonnave e de tantos outros. Em 
que pese os prejlÍzos causados a tantos COl'IeD.tistas e clientes des
sas instituições, os diretores acionistas responsáVeis Cóittinuaram 
tendo excepcional patrimôoio. 

Então, é importante que essa questão seja devidamente ave-
riguada. 

Em o que tinha dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coucedo a palavra 
ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por pennuta com o Senador Jú
lio Campos. A Presidência informa que V. Ex' disporá de 20 mi
nutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Sts. 
Senadores, por várias vezes assomamos a esta tnDun.a para falar 
sobre agricultunt, entendimento com o Govemo e recupemção do 
credito dos agricultores de um modo geraL _ 

Desta feita, após algum tem:pO. estamos IDDito preocupados, 
porque,. apesar das negoçiações, verificamos que, na prática, houve 
pouco avanço pam que os agricultores possam vohar a produzir. 

Vimos a dramática situação em que vive o iaeio mral. Tive
ram um prejlízo de aproximadamente RSS bilb.ões de reais. recur
sos que saíram do bolso do agricultor para segurar o plano econô
mico, o Plano Real. 

Entretanto, o- Govemo Federal anunciou o preço mínimo 
dos produtos agrlcolas para a safra de verão 95/96. Sobre este as
sunto, vejo-me na obrigação. como um Parlamentar ligado à agri
cultura e à região Centro-Oeste, de alertar os meus Paxes sobre as 
graves distotções e os reflexos negativos dessa decisão p:ua os 
agricultores, extensivo também às regiões Norte e Nordeste. 

.Analisando os preços mínimos ammciados, verifica-se que 
o milho sofreu uma redução, em valores nominais. de 5,06%; a 
mandioca, de 4%; a soja. o sm:go, o arroz. giiassol e amendoim 
continuam com os ablais preços de garantia, sem cor.reções.. Ape
nas dois produtos tiv~xam amnentos nominais nos preços míni
mos: o feijão. de 6.66%. e o algodão. de 6.81%, eonsiderande o 
preço estipulado em }llho do ano passado. 

Na prática, Sr. P:resideQte, Srs. Senadores, os novos preços 
mínimos fJXados~ -Sem exceção.. iião tiveram os seus preços conigi
dos.. nem aumentos reais em relação aos atnalmente em vigor, fl-
J.lldos para a safra agrlcola 94195. Issg significa que sofreram uma 
redução real. já que a inflação medida pela FIPE atingiu 28.31% 
nos últimos 12 meses.. Como a fJXação de preços refere-se à próxi
ma safia agrícola, os produtores :rurais terão os preços defasados 
por 24 meses. 

Não obstante essa expressiva redução real nos preços míni~ 
mos, o Governo Federal ainda discrimina, de maneira acintosa. a 
Região Ceutr<>Oesre do Pals, sobretudo o Estado de Mato Grosso, 
ao fixar preços ainda mais baixos para os produtos desse Estado. ~ 

Essa decisão do devemo Federal,. Sr. Presidente, merece 
auálise profunda por parte dos Parlamentares que se preocupam 
com o futuro da agricultura e desenvolvimento das Regiões Cen- -
Iro-OeSte. Notre e Nordeste.. 

Os preços mínimos, segundo o Estatuto da Terra, deveriam 
ser fiXados tomando-se po< base o custo efetivo da produção. 
acrescido das despesas de transpo<te para o mercado mais próximo 
e da margem de lucro do produto<. que não podeiá ser inferior a 30%. 

Tal como foi defmida. essa política, com preços mínimos 
em níveis que nem sequer cobrem os custos de produção, não irá 
amparar os agricultores das regiões de fronteira agrícola, exata
mente aqueles que mais necessitam de apoio gove:n:nunental. já 
que produzem em regiões das mais dil'iceis e sobretudo desprovi
das das mínimas condições de infta-eslrutura. 

O Sr.Ney Suassuna- Pennite-me V.Ex'um aparte? 
O SR. JONAS PINHEIRO - Pois lião, uobre Seuador. 
O Sr. Ney Suassuna - Seuador Jonas Pinheiro. o discurso 

de V. Ex' é de muita importincia. Não bastasse o descaso em rela
ção l a~tltnnJ, setor que financia todas as demais áreas econõ
micas do País, e1tamos constatando, a cada dia e a cada hora. a 
discriminação das regiões produtoras. principalmente as mais lon
gínquas, como o Nordeste? Centro-Oeste e Norte, que gastam mais 
para colocar seus produtos nos gnmdes centros. Não hasta isso. No 
caso especiÍlCO do algodão. na Par.uôa. tínhamos o preço. vamos 
supor. de R$0.60. O governo baixoo as alíquotas de importação de 
forma tal que. embora tenham os produtores duplicado a área. o 
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preço do algodão caiu à metade. Resultado: no ano que vem. na 
colheita da safra, nem os custos de produção setão cobertos. Vale 
ressaltar que estamos competindo com culturas subsidiadas de ou
tros países~ o que aniquila nossos empregos e os que tiveram a co
ragem de investir nessa safra. São fatoS cOmo ·esses que noS fazem 
descrer na política agrícola do Governo e nos deixam em situação 
de inteiJ:a impotência. Falar todo dia, falamos; mas as ações não 
são aquelas que gostariam os que fossem adotadas. Obrigado. 

O SR. JONAS PINHEIRO • Senador Ney Suasstma, a si
tuação é dramática: sepamram o Nordeste, o Norte e o Estado de 
Mato Grosso do resto do Pa!s, estabeleceram preços m&;ores, que 
foram divulgados terça-feira. Senadores e Deputados ligados a es· 
sas regiões devem reagir, porque preço núnimo é preço de garan
tia. O Estatuto da Terra diz o que é preÇo IDÚlimo. 

Art. 85: "A fixação dos preços m!nimos, de acor
do oom a essencialidade dos prodntos agropecuários, vi
sando aos mercados intemo e externo, dever.i ser feita 
no mlnimo 60 dias antes da época do plantio, em cada 
região, e majilstado na época da venda, de a.can:Io com 
os índioes de ooireção fixados pelo Conselbo Nacional 
de Economia. 

§ 1 o - Para a fiXa~o do preço mí:riim.o se tGmará 
por certo o custo efetivo da prodnção acrescido da des
pesa de transporte pam os mercados mais pr6ximos e da 

· IIJ.aillODl de lucro do prodntor, que não poderá ser infe
riora30%. 

§ 2° - as despesas do annazenamento. expurgo, 
conservação, embalagem dos prodntos agricolas corre
rão por conta do órgão executor da !"'litioa de garantia 
do preço mínimo, não sendo dedutível do valor a ser 
pago ao produtor". 

PÕitanto, essa é a lei, e não está rivo~ Depois dessa. lei, 
que data de 1964, houve o Decreto-Lei D.0 79, de 1966, que mante
ve a mesma estrutura do preço mínimo. Posteri.onnente, a Consti
tuição brasileira assegurou. em seu art. 187. que o preço m.íri.imo deve 
garantir o custo de prodnção e o ganho do prodntoc. E a lci agócola, 
que veio ap5s a Constituição, também assegura que o preço mínimo 
tem que ser estabelecido de acordo com o custo de prodnção. 

O Sr .. José Bianco- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. JONAS PINHEIRO : Conoedo o aparte a V. Ex'. 
O Sr .. José Bianco - Senador Jonas Pinheiro, V. Exa traz 

hoje um assunto verdadehamente sério ao Plenário desta. Casa. Pa
rece não ser verdade o fato do qual tomamos conhecimeDt:o ontem. 
através de informações de V.Exa. Rerl!()..me.ànova tabela de pre
ço:; mlnimos estabelecida pelo Governo Fedetal para a próxima 
saful.. Além de desoonsidemr, oomo frisou bem V. Ex', a defasa
gem real de quase 29% dos últimos doze meses, estabeleoe para 
mais doze meses o mesmo preço, quando não o diminui Houve, 
em um ou dois produtos, um ligeiro aumento de 6%. Realmenfe é 
inacreditável que a equipe econôinica do Govemo trate a agricul
tura deste Pais da formã. como vem tratando especialmente agom. 
Quer nos pareoer que a equipe eoon&nica do Govemo jnlellde 
que os agricultores - os poucos que ainda persistem, por teimosia, 
eu cli:ri.a,. em conWmax:no campo- deixem suas lavouras e venham 
todos para a cidade. E inacreditável o preço mínimo agora divul
gado. Mais do que isso, Senador - e aqui aproveito para fazer um 
veemente protesto: a discriminação em relação aos Estados do 
Acre e de Rondônia, onde os preços são mais baixos do que em to
dos os dema!s Estados da Nação. Pareoe que os assessores do Pre
sidente entendem - e devem entender dessa fonna - que produzir 
em Rondônia e no Acre é mais barato, ma!s fácil do que prodnzir 
nos outros Estados do País, como nos das Regiões Sudeste e Cen-

tro-Sul, exatãmente as regiões consumidoras. Muito pelo coDtrá-· 
rio: se tivesse que haver discriminação, deveria ser em sentido 
contrário, oo seja. os preços naqueles Estados deveriam ser mais 
elevados do que no restante do País. Estamos muito mais distantes 
dos centros conSumidores do que todos os demais Estados. Nesse 
sentido, Senador Jonas P.inheiro, estoo boje fazendo um requeri
meDt:o, pedindo aos .Ministérios ligados à área que nos informem 
sobre os critérios técnicos adotados, p~ente no que tange a 
essa discriminação oom respeito aos Estados do Acre e de Rondô
nia. Cilojprlmento V. Ex' pela opOrtunidade do assunto que hoje 
alx>rda nesta Casa. Certamente, não ficará apeilas o discurso de-V. 
Ex a, mas deveremos agir com mais vigor cOntra essa si mação, por. 
que, se ela persistir, certamente ninguém mais vai plantar neste 
País. Agradeço o aparte que V. Ex a me concedeu. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Agradeço o aparte de V. Ex'. 
Como bem disse, os Estados mais distantes, como o de V. Ex•, 
Ron&nia e Acre, são os que mais Sofrem com essa tabela de preço 
mínimo. 

Parece até que os agricultores das áreas de fronteira têm 
menos valor do que os do centro·sul do País. Parece até que o san
gue, o suor e a lágrima dos produtores das ãreas de fronteira valem 
menos do que os dos agricultores situados no centro-sul do Pais. 

· O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex.a um aparte, nobre· 
Senador Jonas P.inheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito pxazer, eminente 
Senador Osmar Dias. 

O Sr .. Osmar Dias - Senador Jonas Pinheiro, como sempre, 
V. Ex a coloca com conhecimento de causa essa questão importante 
;Ia agricultura. Para adicionar ao seu prommciamento alguns da. 
dos, fiz um levantamento da evolução dos preços dos insumos 
que são utilizados na agricultura. Os herbicidas, de jnJho do 
ano passado a julho deste ano. tivetam um aumento de 21.,~ a 
50%, dependendo do tipo. Os preços dos adubos, dos correti
vos e dos fertilizantes tiveram um aumento que variou de 30%. 
a 60% nesse mesmo período. As máquinas agrícolas e imple· 
mentos tiveram um aumento variando de 40% a 60% nesse 
mesmo periodo. Portant~,. tudo o que o agricultor utiliza para 
plantar, para semear à tena, teve um aumento variando de 30% 
a 60%; enquanto isso, os preços dos produtos agdcolas no mer
cado tiveram uma variação negatiVa no mesmo período. Eu ... 
acreditava que o Governo, agora, fosse corrigir essa injustiça,_ 
ou, pelo menos, devolver. um pouco para a agricultura, que, 
como V. Ex• afumou, cedeu R$5 bilhões para a economia e 
para o Plano Real. No entanto, o Governo vai. tirar um pouco
mais da agricultura ao estabelecer preços mínimos que, como 
v. Ex .. muito bem diz, não atendem sequer a lei, porque não co
brem o custq de produção e não poderiam cobrir, porque são 
menores que Os estabelecidos há um ano, em que houve. nesse 
mesmo período, uma in:flação de 28%. Para encurtar meu apar·. 
te, porque &ei que V. Ex• tem mais informações a prestar, gostaria 
de fazer uma prop:>sta: a agricultura deveria convocar o Senador 
Anto.oio Carlos Magalhães e propor que S. Ex• defendesse a estati
zação da dívida dos agricultores também, já que, de re'pente, S. Ex' 
passon de defensor ardente da privatização a defensor ardente da 
estatização. Penso que a estatização da dívida dos prodntores ru
rais também seria uma boa causa para o Senador Antonio Carlos 
Magalbães defender. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Osmar Dias, 
por mais que Comentássemos com os homens da área económica 
que rusto de produção é preço de garantia e não tem nada a ver 
com preço de men:ado, ainda entendem que o preço mlnimo tem 
que ficar abaixo do preço de mexcado quando este está em situa
ção dificil. 



72 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

Continuo, Sr. Presidente. 
Os preços :mínimos ora fJXa.dos parn. a piÓXÍDla Safra agríco

la e suas condições de abrangência. lamentavelmente. demonstram 
que essa política no País passará a ser uma enganação, um total 
engodo. visto que não cupl~ mais os objetivos: para os quais foi 
criada e ta:tnpoooo contnõiiirá para mjnjmjzar o profundo desequi
líbrio regiooal existente no Brasil. 

Preço mfuimo, Sr. Presidente, por defmiçio. é um preço de 
garantia ao produtor, eml::xm. a equipe econômica -insista em consi
derá-lo como preço de mercado. Pergunto: por que então manter 
essa política nesses moldes? _ 

Seria demagógico manter essa politica, com preços míni
mos insuficientes, não apoiando as regiões agrlcolas mais necessi
tadas e não assegurando à p!Ópria Cooab reanros para homar os 
compromissos com as aquisições dos produtqs, inchlsive ~ os 
pequenos agriCUltores. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Permite-me V. Ex• um apar
te nobre Senador Jonas ,Pinheiro? 

' o SR. JONAS PJNÍmmo -Sr. Presidente, pOço autoriza
ção para conceder o aparte, já que o meu tempo está se esgotando, 
porque acredito que o assunto é muito importante e precisamos 
discuti-lo. ' 

o SR. PRESIDENTE (Júli_o CaritpOs)- Concedo um mi
nuto para: o aparte. 

O Sr. Leomar Quintanilha- Sr. Presidente, agradeço a de
ferência da Mesa e, ao nobre Senador' Jonas Pinbeíro. a opxtuni
dade de me associar a essa grave reflexão que V. Ex• traz a esta 
Casa, que tem sido receptiva. e atenta aos problemas que a agricul
tura brasileira vem enfrentando. Temos que lembrar que, se o Pla
no Real teve relativo sucesso até agOia, deve agradecer sobrema
neira à 3.gricultura e à safra passada. E as perspectivas futuras não 
são as mesmas. O desalento tomou conta do setor, as difiatldades 
aumentaram; o produtor não tem como voltar ao campo para pro
duzir aquilo que supre as mesas do povo brasileiro. E ainda a ine
xistência de uma política agdcola. def'mida a médio e a longo pra
zo, para que o produtor possa progmmar-se e dedicar-.Se com afm
co à sua atividade. V. Ex• b:aZ muito bem e oportunam~e essa 
questão do preço mínimo. Associo-me a V. Ex• e espero que o seu 
pronunciamento teDha eco não s6 ne~>ta Casa, ~ principalmente 
na equipe económica do Govemo. 

O SR. JONAS PINHEIRO- SenadorLeOmarQuintanilha, 
agradeço o seu aparte. Com certeza, o Estado de Tocantins tam
bém é um dos Estados que estão sofrendo com essa atimde 00 Go-
vemo Federal. · 

Sr. Presidente, concluo. 
A se manter, conforme defmlda ataalmente, seria prefeiÍvel 

que o Governo Fedexal assumisse, com autenticidade e transparên
cia, o fim da política de garantia de preços mÍIÜmOS,. e não manti
vesse uma farsa. iludindo os agricultores. · 

· Afmal. o Govemo Fedend deve ter ciência da inocuidade 
dessa política, confonne definida para a safra 1!195/96. Mas esteja · 
plenamente ciente o Governo Fedetal de que, assumindo essa pos
tura, terá também que aiCar com todos os seus pesados Ôlllls políti
cos, económicos e sociais. 

Sr. Presidente. tenho verificado em miDbas con:Stantes via
gens às regiões produtOiliS do meu Estado de' Mato Grosso a gta· 
víssima situação em que se encontram os agricultores. Assolados 
em dívidas remanescentes, não têm conseguido implementar as 
negociações de suas dívidas com o Banco do Brasil e, o que é 
pior, não dispõem de novos :recurso~ para financiar a nova ~ 
agrícola. 

Lamentavelmente, o problema no Estado de Mato Grosso já 
é absolutamente irreversível. Até o momento foram comercializa
das apenas 35% das sementes necessárias quando. nesta mesma 
época do ano anterior, já haviam sido comercializadas 75%. 

Caso ainda mais grave registra-se com a demanda de fertili
zantes, já que somente 20% do volume necessário encontra-se nas 
propriedades. Para repetir o volume utilizado na safra do ano ante
rior. havetâ necessidade de entrar no Estado cerca de 9.000 tooela
des por <llii, ru seja 333 caminhões de 27 toneladas de fertilizan
tes, diariamente. 

Esses fatos, ã.Iiados à fixação de preços mínimos, com redu
ção real em relação aos definidos para a safra anterior. aumentam. 
de maneira preocupante, esse quadro de desestimulo e de desespe
ro, pela falta de opções, não somente no Estado de Mato Grosso 
como também nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Ao extemar essas preocupações, Sr. Presidente. Sr's e Srs. 
Senadores, gostaria ~ conclamar ~eus pares desta Casa para .que 
analisem a profundidade dos reflexos dessas medidas para a agri
cultura e para essas regiões. Se o Govemo Federal não está sensí
vel a esse gravíssimo problema ou prefere concentrar seus esfor
ços em outros setores que julga mais relevantes, compete ao Con
gresso Nacional, com a maturidade, a visão e o compromisso que 
tem. .alertar e procuxar-i'everter esse quacho e esse equívoco. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Selladores, o Congresso Nacional 
está sendo convocado para salvar a agricultura brasileira. Tenho 
absoluta convicção de que esta Casa., mais uma vez. não ficará 
omissa e não permitirá o aprofundamento dessa enorme crise na 
agriculllna e nas regiões btasileiras que dependeliJ. dessa atividade. 
Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON · Sr. Presidente, i>eço a palavra~ 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para uma oomnni
cação iDadiáve~ concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, por 
cinco minutos. nos tezm.Os do_ art.14, VII. do Regimento Intemo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma oomnnica
ção inadiável Sem revisão. do ora,dor.) - Sr. Presidente., tivemos 
ontem nesta Casa um dia mriito sério e de muita responsabilidade. 

CorOO não põderla deiXar de ser~ rtz o meu pronunciamento:-, 
Tenho em mãos os três discursos que proferi: um da tribuna e dois ... 
longos apartes~ coDÍOIDJ.e disse V. Ex•. Deixei clara a minha posi
ção com respeito à atuação do Senhor Femando Henrique Cardoso 
no caso da Bahia: lamentei que. no perlodo de cinco -dias, Sua Ex
celência tenha alterado a sua posição. Disse e repito: ontem foi um 
dia muito sério. 

No entanto. Sr. Presidente, um jornal publicou que eu teria 
dito que o Governo do Senhor Fernando Henrique acabou, que o 
Senhor Fernando Henrique Cardoso acabou. Li e reli todos os 
:lneus pronunciamentos proferidos ontem e que ~enho aqui em 
mãos. Wao sou daqueles que criticam a imprensa. 'Tenho o maior 
respeito por ela. Pode até ser que IIUm improviso- realmente. falei 
muitas vezes, não só aqui, mas também fora do pleoário - eu tenha 
dito essa frase. Se disse, fui infeliz e quero publicamente retir.í-la. -

Wao' me passa pela cabeça diur que o Govemo do Senhor 
Femmdo Hemique acabou. Não! Até porque penso que não aca
bou. Votei no Senhor Femando Henrique Cardoso, confio no Go--
vemo do Senhor Femando Henrique Cardoso e !oiÇO para que o 
Governo do Senhor Femando Henrique Cardoso tenha €xito. Vol
to a dizer: a minha posi~ é absoh.ttamente favorável ao Govemo 
do Senhor Fernando Henrique Cardoso. No entanto, para mim, ser 
favorável não significa bater palmaS petmanentemente. Penso que 
falando, debatendo. muitas vezes, criticando, estoo ajudando o _ 
Governo Famaudo Henrique Cardoso. 
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Eu sou assim. Sr. Presidente. Quando fui ministro e gover
nador, gostava mais quando os amigos me apontavam os meus er
ros 'do que quando recebia aplausos fáceis, enQuanto ; minha 
consciência dizia que algo não estava certo. Portanto, loo.ge de 
mim dizer tal frase. Pelo contrário, se eu- dissesse que o Governo 
do Senhor Fernan<L;> Hemique.Cardoso acabou, estaria pregando o 
golpe. Se Sua Excelência tem ainda tJ:ês auos e meio de mandato -
e devemos torcer para que tenha êxito - e eu disser desta tribuna. 
que o seu governo acabou, então, vamos dar o golpe, poDIUe não 
há mais Dada a fazer. Seria um absurdo, primeiro, porque Sua EX
celência tem de exexcer o cargo até o último dia do seu mandato~ 
segundo, porque esse é um govemo sério; terceiro, porque deve
mos torcer para que tudo dê certo. 

Afumei muitas vezes desta tribUna--e repito: não houve na 
história do País uma pessoa que estivesse tâo preparàda para ser 
Presidente da República como o Senhor Fernando Henrique Car
doso; nunca boove um momento em que o País estivesse tão psi
cologicamente preparacfc? para dar certo quanto o dia }0 de janeiro 
deste ano, dia da posse do:Senhor Femando Henrique Cardoso, 
quando todos os brasileiros torciam pm:a o Brasil dar certo. 

Podemos divezgir, podemos criticar, podemos dizer que on
tem não foi um dia feliz do Senhor Fernando Henrique Cardoso. 
Nª'- minha opinião, Sua Excelência foi mal assessorado pelo Minis
tro da Fazenda. que deveria estar aqui, mas estava na Aigentina. 
nUm momento tão sério como esse. enquanto o Embaixador do 
Brasil na ArgeDJ.ina estava em Brasília. -

Aíumei que a decisão tomada pelo Presidente deveria ser a 
que Sua Excelência tomou no dia 10. Não deveria voltar atrás e 
nem alterá-la. Se o seu assessor econômico orientou-o equivoca
damente, fez maL Mas daí a se dizer que sou contrário ao Governo 
e que estou torcendo para que ele tenha um mau desempellho, pelo 
amor de Deus! 

O Governo do Senhor Femando Henrique Caidooo collla 
com o meu apoio. a minha colaboração. a minha solidariedade 
gratuita. Não ganhei nada nesse Governo. nem pedi nada; torço 
para que tenha êxito, P'lNlle torço para. o meu País. Con~o cOn
fiando no Governo, porque o Senhor Fernando Henrique Cardoso 
é um homem de bem, digno, careto, sério, e, enquanto Sua Exce
lência for assim. terá o meu apoio. Como teve ·o meU apOio o Sr. 
Itamar Franco na Presidência. porqu~ era um homem digno, sério. 
correto, bem intencionado. Eirar? Quem não eriã? A Virtúde é não 
permanecer no ezro. 

Muito obrigado, Sr. PresideDJ.e. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Antonio Carlos V aladare$. • 
Vamos prorrogar o Período do Expediente por 10 minutas, 

para que S. Ex• conclua o seu pronUnCiamento. 
O SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE- Pro

nuncia o seguíme disc::un:o.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• 
pela sua generosidade. 

Sr_ Presidente, St's e Sn,· Senadores, na laide de boje, o 
Presidente da Confedentção das Associações Comerciais do B=il 
(CACB), Guilherme Aflf Domingos, teci uma audiência com o 
Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, a f= de potlir ao Governo 
Federal providências uigeDJ.es para atenuar a gigantesca crise qu.e 
está vivendo a nossa economia. 

O ilustre empresário, em sintonia com· o penSamento da 
classe que representa., levará sugestões ao Govemo? que. pela im
portância de que se revestem, merecem da nossa parte o devido re
gistro. um vez que o debate dessas questões aqui no SeDado tem se 
aprofundado a cada dia, na medida em que a restrição ao crédito, 
através da adoção de taxas de jnos elevadas. tem levado o B.tasil a 

mergulhar numa situação de desemprego nunca vísta nos amis da 
nossa história econômica.. 

É gravíssima a infónnação estatística sobre a fragilidade do 
desempenho de nossa: economia. lao grave que está Ievandc:f- à 
quebradeira, quase que genexalizada. um .mímero incontável de 
empresas nacionais. à inadimplência apavcmmte junto a instituiçO.:. 
es financeiras de pessoas físicas e jurídicas. que não conseguem 
pagar em dia os seus compromissos. Ademais, aquelas empresas 
que não desejam cair no abismo dos empréstimos com juros escor
chantes, preferem reduzir ou até mesmo paxalisar suas atividades. 
aumentando mais ainda a crise do desemprego. 

Somente em São Paulo.. o centro iiiadiador da economia 
brasileira. no mês commte de agosto, até o último dia 16. ocorre
ram 602 falências e 32 conca:datas, devendo supe= os números 
de julho, que atingiram I.D32 falências e 53 concordatas_ 

Ainda no mesmo Estado. de janeiro a julho. fomm. requeri
das 4.153 falências, representando - notem bem, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores - crescimento de 57%, e 234 coneordatas, 157% a 
mais do que no mesmo perido anterior. FOiam recebidos 1 milhão 
287 mil registras pelo SCFC da ACSP e incluidos no cadaslro do 
Telecbeque 7 milhões SOO mil cheques sem fundo nos sete primei
ros meses do ano. 

Algo precisa ser feito pelo Governo Fedúal, já que um pla
no é simplesmente um plano. enquanto que a realidade crua da re
cessão ou dos condicionamentos decorrentes da restrição creditícia 
não pode ser desmentida -pela insensibilidade, nem poJa teimosia 
daqueles que insistem na irreversibilidade de decisões de gabinete, 
sem atentarem para o desespero de empresários e trabalhadores. 
boje obrigados a perconerem um caminho sem atalhos nem saídas 
paia as suas diflCU!dades. 

Louvo o posicionamento da Coofedentção das Associações 
Comerciais do Brasil (CACB) ao procurar uma solução consentâ
nea com as aspiraçõeS dos empresários e trabalhadores. vítimas de 
uma politica ditada principalmente por aqueles que se julgam do
nos da verdade, e que imaginam ser o Plano Real intocável ao 
póot.o de nãO arredarem um pé do que ficou detenninado em reu
niões onde predominam sempm o pensamento de tecnocratas. 

Os empresários reivindicam: 
!) a redução dos dep6sitos compuls6rios sobre a captação~

destinando-se peromtual da liberação de recur.;os pem as peque- ' 
nas e microempresaS utbanas e :rurais; 

2) ampliação de prazo para financiamento de veictllos auto
motores novos e usados. e revisão das restrições para leasing e 
consórcio; 

3) elimimção das restrições pam o financiamento às empre
sas de facloring e pem as opexações de custódia de cheques pelas 
instituições financeiras; 

4) redução do IOF nas opexações de fmanciamento; 
5) rápida hl>eração de recursos pem o setor agrlcola; 
6) negociar com os govemadores a isenção do ICMS nas 

exportações, na cesta básica e nos insumos; 
7) internalização de IOCUISOS do exterior. a taxas compati

veis. para fmanciar a comerci.aliza.ç e a estocagem paza indús
trias e cooperativ>s; 

8) equacicmar o pegamento do PROAGRO; e 
9) estudar solução pem a inadimplêo.cia atual do setor agrl

cola-
O Sr~Romeu Tuma- Permite-me V. &-um aparte? 
O SR ANTONIO CARLOS V ALADARES - Concedo a 

V. Ex". com muito prazer. um aparte, Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romw Tuma - Senador Antonio Carlos Valadares, 

estou atento ao di.scmso de V. Ex" e quero agradecer-lhe. em nome 
de São Paulo, por ter apresentado, nesta Casa, o quadro real da si-
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tuação produtiva do Estado que, até bá pouco, era chamado de a 
locomotiva do BJ:aSiL Hoje, sem combustível - e já começam a Ibe 

· tixar as rodas - não po::ieiá em breve caminhar. Tenho passado al
guns dias em São Paulo, junto a empresários de vários segmentos. 
e sabe V. Ex• que meu suplente, Lincoln da Olnha Pereü:a. ex-Pre
sidente da Associação Comett:ial de São Paulo,_ que Se enContra 
aqui comigo, porUitS instarites: choiaVã. as-angústias que V. Ex• ex
põe desta tribuna. Entendo que as autoridades· econômicas do nos
so País deveriam comparecer a um shoppiD.g, entrar em uma loja e 
receber as reclamações da poDia que lida com a população CODSU

midoxa.; deveriam comparecer a um sindicato produtivo, mas na 
sua base, e ouvir os :reclamos pela falta de financiamentos ou pela 
falta até de descontos de dnplicatas, o que seria normal dentro de 
uma estrutma comett:ial, nos limite& em que o País sempre atJ:a
vessou. Quero apoiá-lo no seu discurso e agradecer, em nome de 
São Paulo, por esse alerta. que. da tribuna, V. Ex• faz com. muita 
inteligência. - . 

O SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES - Senador 
Romeu Tumã., quero -felici~ V. Ex• por esse aparte. que vem. de 
fOlllla substancial. engrandecer e forta1ecer o pronunciamento que 
faço, hoje, à tarde, da tribuna do Senado. 

Se São Paulo não vai bem. o :resto do Brasil não ~ ir 
bem. São Paulo é o centro produtor da economia nacional. É o 
giande centro indnstrial e comexcia1 do Bmsil e recebe lb grande 
contingente populacional de todas as regiões. Muitos conterrâneos 
D.OSSO&, do Ncrdeste, que f1Zeram e estão fazendo a sua vida em 
São Paulo. estão passando por estas dificuldades: o de~o. a 
ausência de motivação para a sua sobrevivência e de sua família. 

Então. quero agradecer a V. Ex.• por esse aparte substancio-
soque deu ao meu discur.;o. _ _ 

O quadro desanimador hoje reina.ote em um Estado tão di
nâmico como sempre foi o Estado de São Paulo é a cópia fiel do 
que acontece nas demais regiões do País, onde também explodem 
falências, concordatas e inadimplências em número crescente e 
cada vez mais assustador. É no si.l;êncio ioaudível do movimento 
bancário e das mesas dos cart6rios de protestos que surge a reali
dade do dia-a-dia da economia brasile~. Enquanto isso, os 'donos 
do Plano Real procuram disfarçar a realidade e ignorar o que 
acontece. "O pior cego é aquele que não quer ver". é o que diz o 
velho ditado popular. 

Espeiamos uma palavra do Governo, uma ação rápida, a 
mais rápida possíveL pam impedir; a todo custo, a escalada da 
quebra.deira nacional, o sucateamento da indústria e o desapareci-
mento da agricultura. · 

Em o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discur.so do Sr.' Anrônio Carlos Vala
dares, o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presú:knte, deixa a 
ccukira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa. 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1° Secretãrio em exercíciO. 
Senador Ney Suassnna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.103, DE 1995 

Requeiro. nos termos dos arts. 50,§ 2° e 5", inciso xxx:m 
da Constimição Federal e ar1. 216 do Regimento Interno do Sena
do Fedetal, sejam fomecidas pelo Presidente do Incra, Sr. Basílio 
de Amnjo Neto, através do Ministro da AgriculllJI'a, do Abasteci
Illell1o e da Reforma Agrária. Sr. José Eduardo de Andrade Vieira, 
as seguintes iDfOllilações: 

I - Qual• situação dos projetOG, no Estado de Sergipe, des
tinados para os seguintes assentamentos: 

N0111edo O~ do C6diso"' C6die;oPL Vàor,.Rai 

""""' .. deUdtaçio PrvjJAti..-. bdU'I:IO (R$) 

..bRat..ato 

N. Sr' Santa- ReolJl""Çiio 
na Padre CI- e JnstaJaçlio 
aroSarLdcs de Enezgia 0401J<Xl661""'l< 33122801420 212.193,40 

Fiades M Elétrica 
Wam.rley. 

Padre Clcero Construção 
eCmiri de Estrndas 0401X05151221ll1< 33122801420 1!6.224,82 

de Acesso 

P.A.Moacir R""''"""Çii 
Wanderley da Casa 0401lXI6612:21D1(i 33122801420 47.:J.43.13 

Sede 
-Justifi"'\çao 

O presente requerimento justifica-se pela razão de que os 
trabalhadores rura.is dos assentamentos acima. vêm constantemen
te reivindicando do Incra/SE a liberação das verbas destinadas aos 
projetos. 

Ou.trossim. é bom lembrar que essas comunidades carentes 
ccmim1AID em situação de miséria. e taiS projetos servirão para aliviar 
sofrimentos e COiltribrirpara melhorar suas atividades produtivas. 

Alenciosamente, - Senador José Eduardo Dutra. - Sala 
das Sessões, 17 de agosto de 1995. 

(Ao exame da Mesa) 

'O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O requerimento -
lido será despachado à Mesa, pam decisão, nos lermos do art. 216, 
m, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1° Se-
ci:etário em exercício, Senador Ney Suassana. 

É lido o seguinle: 

REQUERII\.IENTO N• l.l«W, DE 1995 

SeDbor Presiru,;,le, 
Pela oportunidade, atualidade e veracidade, solicito a trans- _ 

crição nos anais desta Casa do artigo intitulado "Ofensiva contra 
hidrovia", publicado hoje pelo importanle jornal matogrossense 
Diário de Cuiabá, de autoria do euünente contenâneo Professor 
Lenine Campos Póvoas. membro de nossas academias e atuante 
compauheiro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMDB. a quem apoiamos e nos solidarizamos. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Senador Carlos 
Bezerra. 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros)- De aroxdo com 
o art. 210, § l 0 do Regimento IDtemo. o requerimento será subme
tido a exame da Comissão Diretom. 

~Sobre a mesa, ofícios que vão ser lidos pelo Sr. 1 o Secretá
rio em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

OFJUPSB/248195 

Brasília, 15 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a boma de comunicar a Vossa Excelência a :indica

ção do Depntaflo Augusto Carvalho, na condição de titular, Jl3Il1 
integrar a ComisSão Mista destinada a apreciar e dar parecer a 
MP-1.076 que "dispõe sobre a Nota do Tes~ Nacional e sua 
uõliza.ção para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do 
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''Programa Nacional de Desestatização". e dá ootras providências, 
em substituição ao Deputado José Carlos Sab6ia. 

Aproveito a oporttlnidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. 

Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, Líder do PSB. 

Brnsília. 15 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, . 
Tenho a honra de coiDWJ.icar a Vossa Excelência a indica

ção do Deputado Sérgio Guexra, na condição de titular, para inte
grar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar P= a Medida 
Provisória n• 1.073, de 29 de julho de 1995, do Poder Executivo, 
que reduz alíquotas do imposto sobre importação, e dá outras pro
vidências, em substituição ao Deputado Augusto Carvallio. 

Aproveito a oportuDidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. 

Atenciosamente, Deputado Sérgio Arouca, Líder do PPS. 
O SR. PRESIDENTE· (Renan Calbeiros) - Seri!o feitas as 

substituiçõeS solicfta<!as·· • : 
O SR. PRESIDEN'I'E (Renan Calbeiros) -· Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

OFÍCIO N" S/40, DE 1995 
(Em regime de urgência., nos termos 

do art. 336, b, do RegimentO imemo) 

Oficio n• S/40, de 1995, através do qual o Banco 
Central encaminha solicitação do Govemo do Estado do 
Espírito Santo para que possa emitir Letras Financeixas 
do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível 
no l 0 semestre de 1995. 

(Dependendo de paiecer da Comissão de Assun
tos Económicos) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr~ 1° Secret.úi.o 
em exercício, Senador Levy Dias. · 

É lido o segumte: 

PARECER N• 499, DE 1995 

Da Comissão de Assuotos Econômicos sobre o 
Oficio "S .. n° 40, de 1995 (Ofido Presi 95-1790, de 
17-7-95, na origem) do Senhor~dente do Bana> 
Central do Brasil, eucaminbgndo solicitação do Go
vernador do Estado do Espírito Santo, no sentklo de 
alterar o percentual de rolagem da dívida mobRiária 
do Estado, vencida oo 1° semestre de 1995 e autoriza· 
da pela Resolução o• 8.994, do Senado FederaL 

Relator: Senador Gerson Camata 
O Banco Centr.U do Bxasil, tendo em vista a solicitação do 

Govemo do Estado do Espírito Santo e o disposto na Resolução n• 
11, de 1994, do Senado Federal, encaminha a esta Comissão de 
Assuntos Econômicos, auavés do Oficio ''S" D0 40195 (Presi -
9511790, de 17-7-95, na origem), parecer relativo ao pedido de a!
texação do percentual de rolagem da divida mobiliátia daquele Es
tado vencida no 1° semestre cJe," 1995. 

A Resolução n• 89, de 22 de dezembro de 1994, do Senado 
Federal, autorizou o Govemo do Estado do Espírito Santo, a emitir 
atJ:avés de ofertas públicas Le!I>s Financeiras do Tesouro daquele 
Estado - LFTES, cujos recursos seriam destinados ao giro de 

72,10% de sua dívida mobiliária, vencível no 1° semestre de 199.S. 
importando, portanto, o resgate de 27,90%. tudo em coformidade 
com as disposições contidas na Resolução n• 11, de 1994, do Se
nado FederaL 

A solicitação do Govemo do Estado do Espírito Santo. pnj
tende dessa fOima, elevar esse pen:;entual de rolagem para 100% 
(cem por cento), implicando a colocação de papéis referentes à di
ferença de 27 9Q%. 

A propósito, a Resolução n• 11, de 1994, ao considerar o 
PU. (preço unitário) dos titulos ao resgate como índice a ser apli
cado para a cxmeção, defmiu que seria o "principal devidamente 
atualizado", de que trata o artigo 5° da Emenda Coilstitucional n°' 
3, de 17-3-93, e que piOJ.Õia a emissão de novos tíbJlos estaduais e 
municipais até 31-12-99, mas admitiu o giro dos títulos já emiti
dos, o que implica a pussibilidade de rolagem de até 100% (cem 
por cento) da divida mobcliária estadoal oo municipal, atualmente 
composta de I.Ff. .. 

Entretanto, o art. 27 da Resolução o• 11, de 1994, ÍIXa o li
mite de 11% (onze porcento) da Receita Líquida Real, como valor 
máximo a ser despendido com "pagamento de amortizações, juros 
e demais encargos; da dívida extema contratada até 30-9-91, do re
imanciamento de dividas juntO ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço- FGTS, ~das dividas resoitantes de, renegociações rea
lizadas com base na Lei n•7-976, de 27-12-89,noart.58 da Lei n• 
8.212, de 24-7-91, na Lei n• 8.620, de 5-1-93, e na Lei o• 8.727; 
de 5-11-93. nesta ordem", ficando a eventual düerença existenl.e 
elllie o somat6rio dos citados pagamentos e o limite assim defini
do, destinada ao resgate da divida mobiliária não passível de rola geri]. 
~ O Banco Centml do Brasil, através do Parecer DEDIP/DIA
RE-95-598, de 7 de julho de 1995, reavaliou, com bfSe nos mes, 
mos critérios daResoluçãon°11,de 1994,ascoodições de resgate 
possível. considemndo os dados atualizados da Receita Líquida 
Real do Estado. Com isso, concluiu que não apenas restava uma 
pm:ela resgatável' de títulos, mas que o percenblal de rolagem fi
xado pela Resolução n° 89/94, sobre os cálculos atualizados, seria 
diminuído em 17,22% (dezessete vúgula vime e dois por cento). 

Na COIICSJX>UdéncUfremetida ao Senado Federal, o Gover
nador do Estado do Espírito Santo justifica o pedido de revisão da 
rolagem com base em dificuldades ímanceiras conjmturais, resul
tantes dos elevados compromissos cem. os serviços da dívida inter- .... 
na e extema., e, em especial com a inevitável contratação de em
prestimos por antecipação de receita para saldar aespesas prioritá' 
rias de curto pr.u:o. 

Por outro lado, o Senado Federal tem-se posicionado na 
questão das rolagens de dívidas dos Estados e Municípios no sen
tido de reconhecer as dif'ICOldades enfrentadas pelas Unidades da 
Fedeta.ção, de conciliar o pagamento dos encargos acuiDDlados 
com o resgate de compromissos inadiáveis. Claro está que esta si
tuação não atinge apenas o Estado do Espírito Santo. mas está dis
.seminada em diferentes intensidades, nos vários Estados, :reco
mendando soluções mais duradcmas e consentâneas com as difi
culdades reais com que se defrontam as diversas Unidades da Fe-
deração. 

Considerando, portanto,. o evidente méritO do pleito em 
questão, manifesto-me favorável ao acolhjmento do pedido do Se
nbar Govemadar do Estado do Espírito Santo contido no Oficio 
"S" 40195, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 88, DE 1995 

Altera o art.l0 e a alínea a do art. 2° da Reso-
lução Ji0 89, de 1994, que autoriza o tfoverno do ~Soo 
fado do Espírito Santo a emitir, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesou.,. do Estado 
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do Espírito Santo - LFTES, c::u.jos recursos serão des-
tinados à rolagem de sua dívida mobiliária; venável 
no 1 o semestre de 1995. 

O Senado Fedetal resolve: 
"Art. J• Os dispositivos da Resolução n• 89, de 1994, do 

Senado Federal, abaixo enumerados, passam a vigorar com as se
guintes alterações: 

"Art. 1• É o Governo do Estado do Espírito Santo, 
nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Fe
deral, autorizado a emitir, através de ofertas públicas, 
Letras FiDanoeiias do Tesouro do Estado do Espiffio 
Santo - I.FfES? cujos xecursos serão destinados ao giro 
de 100% (cem por oenlo) de sua dívida mobiliãria, ven
cível no l 0 semestre de 1995~ 

A:!L 20 ......... _ ............. _. ----·· 
a) quantidade: a ser defmida na data de reajJ:ste 

dos títulos a ~ substituídos;" 

Art. 2• Esta ~luçãb entr.i em vigor na data de-sua publi
cação. 

Sala das Comissões, !O de agosto de 1995.- Gilberto Mi
randa, Presidente- Gerson Camata, Relator- Fernando Bezer.
'J' - Carlos Patroánio - Pedro Plva - Ney Suassuna - Éldo 
Alvares - Bdlo Parga - João Rocha - José Eduardo Dun-a -
Jonas Pinheiro - Onofre Quioan - Hugo N-leão - Sérgio 
Machado. 

O SR.. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O parecer con
clui pela apzesentação do Projeto de Resolução n• 88, de 1995, que 
altera o art. 1° e a alínea "a" do art. ~ da Resolução n° 89, de 
1994, que autorizou o Govemo do Estado do Espírito Santo a emi
tir, através de ofertas públicas, Letras Fmanoeil:as do Tesouro do 
Estado do Espírito Santo, cujos recursos seJão destinados à" rola
gem de sua divida mobiliãria, veocívelno J•semeslre de !995. 

Em discussão o projeto, em turno único. ... 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, ~ a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Elcio Alvares, para discutir o projetO. 
O SR.. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para discutir. Sem re

visão do orador) - Sr. Presidente, eminentes cofegas, não almejo, 
na verdade, disaltir o projeto. Quero apenas fazer um registro que 
considero muito importante, demonslrando a com.preeilsão e a 
unanimidade do pensamento da Bancada do ijspírito Santo quando 
se trata de uma matéria relevante como essa. 

No momenro em que friso essa unidade. quero render ho
menagem especial ao Senador Gerson Cama<a, que foi indomlido 
em favor do nosso Estado, dando uma contrihliçio muito impor
tante ao Govemo Victor Buaiz. A situação do Espírito Santo, por 
motivos COD.jonblrais, é dramática. Hoje, inclusive, os funcionários 
públicos estaduais estão dependelldo desse projeto para ter regula- . 
rizado aquilo que eles têm o direito de ganhar. 

O Senador Gerson Camata fez, em todos os instantes, um 
esfoxço exlremo para que n6s pudéssemos, boje, colocar em plen.á
rio esse projeto. Rei.ter.uoos de público o nosso apoio, não impor
tando que o Govemador do nosso Estado pertença a uma outra si
gla, mas com os ofuos voltados para aquilo que representa, legiti
mamente, o interesse do Estado cio Espírito Santo. 

Ao lado do Senado< José Iguácio Ferreira, que também ua
balhou ativamente para que n6s tivéssemos um andamento rápido 
e pudéssemos, hoje, estar votando essa matéria, quero dizer que 
fico muito feliz per sentir que a nossa Bancada, integrada por 
companheiros que pertencem a legendas diferentes- temos um Se-

nador do PSDB, um dó PMDB e U.Jll do PFL -, na hora em que 
fala mais alto o interesse do Espíritó Santo, permanece unida. 

Somos solidários ao Govemador do PT, demonstrando pu
blicamente o nosso apoio. Dessa maneira, não poderia deixar de 
registrar, como registrei, o trabalho indomrido do Senador Gerson 
Camata, que, mais uma vez. ratifica seu total apoio, reaf"umando 
aquilo que tem feito até agoxa. No Govemo anterior, apesar de ad
versário puôlico do Governador Albuíno Azeredo, o Senador Ger
son Camata, em todos os momentos, deu demonstrações de solida
rieda~ inclusive tendo sido relator de importantes projetes. 

Portau.to, xeiteramos o apoio a esse projeto, endereçando ao 
Senador Ger5on Camata as nossas felicitações, e nos unindo - Se
nador José Jgnácio Fen:eira, Senador Gerson Camata e eu - nesse 
pleito que consideramos inteiramente justo em favor do Governo 
do Sr. Victor Buaiz. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pac
lavta para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) - Concedo a pala
vta ao nobre Senador Edoardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. SenadoreS, gostaria 
de registrar o reconhecimento que acaba de ser expresso pelo Se
nador Elcio Alvares com respeito ao esforço que tem sido realiza
do pelo Govemador Victor Buaiz no sentido de administrar da me
lhor forma possível as finanças do Estado do Espírito Sam o, inclu
sive para cumprir os objetivos prementes, não apenas de realiza
ção de investimentos, de gastos sociais de grande relevância, mas 
o próprio pagameD!o do funcionalismo daquele Estado. 
_ Nesta oportunidade, oonrunioo que o Estado do Espírito 
Santo, de hoje até o final de semana, vai sediar o 100 Encontro Na
cional do Partido dos Tra~. encontro esse que terá alta 
significação para a história do Partido, quando teremos oportuni
dade de ver de perto as realjzações do Governador Victor Buaiz 
no Estado do Esplrito Santo. 

Muito obrigado. . 
O SR.. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutit. . 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador José Ipcio Feneila, para discutir. 
O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. Para ' 

discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Sena' 
dores., o Estado do Espírito Santo, representado pelos eminentes 
Senadores Elcio Alvares, Líder do Govemo, GeiSO!l Camata, do 
PMDB, e por mim, xevela mais uma vez a unidade da sua Banca
da, e revela também um fato que não é conhecido do Senado: a 
Bancada porlameD1a:r do Espírito Santo, independente dos parti
dos, está unida - quer dizer, todos os Deputados Federnis e Sena
dores - nesse mesmo pleito. Numa votação em que todos estives
sem no plenário estariam falando também nesse mesmo diapasão. 

Nós estamos unidos, preocupados com a situação do Espíri'
to Santo. O Governador encontrou o Estado em meio a muitas di
ficuldades, com a despesa superando em muito a receita. Foi obri
gado a fazer alguns empiéstimos~ e a situação é muito dificil. Ape
sar da austeridade, S. &• tem enfrentado dificuldades com o paga
mento de fornecedores e com a folha de pessoal. Quanto a investi.:. 
mentos, não' há nem o qtiê se falar, pois o Estado não está podendo 
fazer neDhum. 

O Estado do Espírito Santo, que tem uma dívida mobiliária, 
nolem os senhores, de apenas R$66,2 milhões, que representa o 
total da dívida do Estado, vem pedir ao Senado Federal a emissão 
cemplementar de 4.880.533 Letras FiDanoeiias do Tesooro doEs
tado do Espírito Santo, que equivalem a aproximadamente RS5,3 
milhões., que repxesemam uma quantia ínfima. 
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Penalizo-me com a situação dO Governo do Estado. Mas 
estamos fazendo aqui o que podemos e quero ressaltar, ne"sta 
oportunidade, o trabalho realizado pelo eminente Senador Ger
son Camata. que na Comissão pr6piia se- desvelou para que 
realmente tivéssemos, a tempo e a hora. a aprovação desse pe
queno beneficio ao nosso Estado. e também o trabalJlo nosso, 
evidentemente mencionado aqui, juntamente com o do eminen
te Senador Elcio Alvares, um Líder que tem procurado, em mo
mentos como este, auscultar os maiores interesses do Estado do 
Espirita Santo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Remm Calheiros). Continua em 

disa.tssão o -projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encexrc a disal~são. 
Em votação. - -
ü~ Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai-à ·eo~ Diretora pa.Ia a tiídação fmaL 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, 

parecer da Comissif'o Diretora oferecendo a :redação fmal, que será 
li~ pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECERN"SOO,DE 1995 
(Dà Comissão DiretQra) 

Redação final do Projeto de Resolução D0 88, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fUial do Projeto 
de Resolução D.0 88, de 1995, que altera o art. 1° e a alÍnea a do.art. 
2° da Resolução n° 89, de 1994. do Senado Federal, que autorizoo 
o Governo do Estado do Espirito SanlO a emitir, através de ofertas 
públicas, Leuas Fmanceitas do Tesouro do Estado do Espírito 
Santo - LFTES, cujos recursos setão destinados à rolagem de sua 
divida mobiliária, vencível no primeiro semestre de-1995·. 

Sala de Reuniões, da Comissão, 17 de agosto de 1995.
Julio Campos -Presidente - Enaudes Amorim - relatot- Auto. 
nio Carlos Valadares- José Eduaz:do Dutra.. 

ANEXO AO PARECER N" 500, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovOO, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 48, item 28 do Regii:D.ento Interno, pro-
mulgo a seguinte ' 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

Altera o art. 1° e a alínea 11 a." do art.. r da Re
solução D0 89, de 1994, do Seondo Federal, que auto
rizou o Governo do Estado do Espírito Santo a emi
tir, através de ofertas·públicas, Letras Financâras do 
Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, cujos 
recursos serão destinados à rolagem de sua dívida 
mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o O art. I o e a alínea a do art. 2" da Resoluçlio D0 89, de 

!994, do Senado Fedem!, passam a vigornr com a seguinte redação: 

"Art. 1° É o Governo do Estado do EspírilO Santo, 
nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Fe
deral, autorizado a emitir, através de·-ofertas ?1-blicas, 
Leuas Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito 
SantO - LFIES, ci.:ijos recu~ serão destinados ao giro 

de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária.. ven-
cível no primeiro semestre de 1995. . 

Art. zo -··-··-··--·-----·-·-·---·-··-.. --
a) quaritidade: a ser defmida na data de reajuste 

dos títulos a serem substituídos;" 

Art. 2° Esta Resolução entrã em vigor :ua. data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Reoao Calheiros)- Em discussão a 
redação fmal. (Pausa.) .. 

Wao havendo quem peça a palaVIa, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sr:s. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 2: 

OFÍCIO N" S/41, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Jnremo) 

Oficio n° S/41~ de !995. atra.vjl;s do qual o Banco 
Central enC3lllÍnJla solicitaçlio do Govemo do Estado de 
Santa Catarina pua qrie possa emitir Leiias Financeiras 
do Tesooro do Estado de Santa Catarina - LFfC, desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível 
no 2° semestre de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun' 
tos Econômicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econômi::. 
cos. que será -~do pelo Sr. 1° Secl-etário em exercício. Sena.dOI--
Levy Dias. · 

~lido o seguinte: 

PARECERN°501,DE 1995 

Da Comi~ de Assuntos EcoDômicos, sobre O
Oficio "S" n° 4i, de 1995 (Oficio PRESI D0 1.865, de 
25-7-95, na origem), do Sr. Presidente do Banco Cen
trnl do Brasil,encam:inbando solicitação do Governa• ... 
dor do Estado de Santa Catarina, para emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina - LFTC, destinados ao giro do Divida Mo
biliária do Estado, vencível DO zo semestre_de 1995! 

Relator: Senador Casildo Ma1daner 
Vem a esta. Casa Oficio d6 Senhor Presidente do :B-anCo 

Central do Brnsil, encaminbaodo solicitação do Governo do Esta
do de Santa Catarina pua emissão de Le!Ias Fmanceiras do Te
souro do Estado de Santa Catarina (LFTC), cujos recursos setVi!W 
ao giro de sua dívida mobiliária com---vencimento no zo semestre 
de 1995. . 

O pleito está submetido aos termos da Resolução n° 11/94, 
que dispõe sobre limites globais e condições pua as operações de 
Ciédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e suas autaxquias. inclusive o lançamento de títulos da 
dívida pública. 

A emissão de LFfC, ora sob anãlise, apresenta as seguintes 
características: 

a) quantidade: a ser definida oa data de resgate dos tíbllos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal D0 3, deduzida a pan:ela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-txansfeifvel; 
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c) rendimentos: iguais aos das Letras Financeiras do 
Tesouro Nacional LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 
25-11-87; 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor no~al: R$1,00; 
I) característiCas dos títulos a serem substituídos: 

T'rtulo Vencimento 

561615 1'-9-95 

561713 1',9-95 

Quantidade 

5.523-856.139 

1.545306.851 

7.069.162.990 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
tf:ID emitidos= 

Colocação Vencimento T'dulo Data-Base 

1'-9-95 1'-9,2000 561&27 1 '-9-95 
h) forma de cólocaçio: através de ofertas públicas. nos ter

mos da Resolução n• 565, de W-9-79, do Banco Cenli3l; 
i) autorização legislativa: Lei n• 7546, de 27-1-89. e De-

creton'2986, de 10-2-89. , 
O processo enconb:a-se adequadamente insb:uido, de aCOFdo 

c0m as exigências dos arts. 13 e 15 da Resolução acima referida. 
O Banco CeDti3.1. do Brasil prommciou..:se sobre a operação 

attavés do Parecer DEDIPIDIARE,95/0632, de 17-7-95, no qual 
analisa as condições paza emissão dos- titulo&, tendo constatado 
que se encoiJ1Ia dentro dos limites previstos. prcconizando um per
centual de rolagem de 95,23%, em função dos limites de compro
metimeiJlOS jã assumidos pelo Estado de Santa Catarina. 

A dívida mobiliária do Estado de Santa Catarina atingiu, em 
31-3-95, o montante de R$470.147.159,47 (quatrocentos e setenta 
milhões, cento e quarenta e sete mil. cento e cinqüenta e nove reais 
e quarenta e 'sete centavos), representada. em teJ.mos quantitativos, 
por 690980.609337 Letras Fmanceins do Tesonro do Estado de 
Santa Catarina- LFfC. 

A operação sob anãlise resultaní em alongamento do perf1l 
da dívida mobiliária daquele Estado com vencimento dos títulos 
na seguinte proporção: 30,77%, em 1996; 49,70%, em 1997; e 
1953%, em 2000. 

É o relatório 

O Estado de Santa Catarina vem se caractérizando por ade
quado controle de sua divida mobiliãria. tendo prescindldo de no
vas emissões de títulOs públicos estaduais nos últimos dez anos. 

As diposições do Senado Fedexal, C<llllidas na Resolução n' 11, 
de 1994. têm sido rigorosamente obedecidas I!<lo Estado, dentro<!..
politica gexal de cootrole do eodividameo!o dà setOl' público-

Especificamente no que se refere à dívida m.obiliária esta
dual, a rolagem de títulos ora. analisada vem OCOl'l'e1' em momento 
de significativaS dificuldades no cumprimento·do orçamento esta
dual, em função do dectéscimo nas receitas efetivamente realiza
das, fenômeno que tem sido também obsmvado na esfexa federal 
bem como na maioria das unidades da federnção. 

A continuidade do cenário ora. vigem.e na economia nacio
nal e regional, esta dependente em gr.mde escala dos setores 
agroindustriais. cerâmico? têxtil, entre a.uros. e das exportações, 
todos em visível conttação, permite antever, paza as finanças do 
Estado de Santa Cat.arina, um comprometimento efetivo, somente 
com a dívida fundada e as renegociações já acertadas com a 
União, muito superior aos 11% da receita liquida real do Estado, 
que tem apresentado constante decnSscim.o. 

Assim. com base na avallação da situação oonjmtUia! que 
ora se apresenta, considero adequada a rolagem total da pan:ela da 
dívida mobiliária estadual, vincenda noZ' semestre de 1995, em 
que pese a opinião técnica do Banco Central do Bxasil sobre a ma
téria, a qual, cabe lembrar, é fonnulada com dados defasados de 

cinco ou seis meses, não refletindo a realidade recessiva que já se 
constata. 

Concluindo, pois, que se encontram atendidas as condições 
estabelecidas na Resolução D0 11/94, sou de parecer favorável ao 
atendimemo do pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do seguirite: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 89, DE 1995 

Autorim o Governo do Estado de Santa Cata~
rioa a emitir, através de ofertas públicaS, Letras Fi .. 
Dallceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(LFI'C),. desfinando.se os recursos ao giro de sua divida 
mobiiária com veoámento no 2° semestre de 1995. 

O senaqo Federal resolve: 
Art. 1 o E o Govemo do Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos teonos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal a 
elllltir Lettas Financeins do tesonro do Estado de Santa Catarina 
(LFTC). para giro de sua díyida mobiliária com vencimemo no 2° 
semestre de 1995-

Art. Z' A emissão deverã ser realizada nas seguintes condições: 
· a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualiza.dos nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n'll de 1994, deduzida a patt:ela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-ttansfetível; 
c) rendimentos: iguais aos das letras Financeiras do Tesou-

ro Naciooal- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n' 2376, de 25-11-87; 
d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e)valor nomlna!R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos; 

Titulo 

561615 

561713 

Ven:cbnento 

1'-9-95 

1'-9-95 

Qualidade 

5.523.856.139 

15453:06.851 

7.069-162-990 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo 

1°-9-95 1.9-2000 561827 1'-9-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mosdaResoluçãon'565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n•7 .546, de 27-1-89, e Decre
ton'2.986. de 10-2-89. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo 
de 270 (dnuntos e setenta) dias, a oontar de sua !'lblicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Gilberto Mirau
da, - Presidente - Casildo Maldaner - Relator - Osmar Dias -
Jonas Pinheiro- Lúcio Akântara- Esperidião A.min - Valmir 
Campelo - Vilson KleinübiDg - Lúdlo Coelho - Luiz Alberto 
Oliveira - F'ran<dino Pereira -Carlos Patroánio- Jefferson Pe
res-Arlindo Porto -Freitas Neto-Pedro Piva- Ney Suassuoa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- O parecer oon- . 
clui pela apresentação do Projeto de Resolução n' 89, de 1995, que 
autcriza o Governo do Estado de Santa Ca.ta.rim a emitir, através
de ofertas públicas, Letras Financeins do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina,. destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1995. 

Em discussão o projetei; enitumo único. (Pausa.) 
O SR. VILSON KLEINiJ'BING - Sr. Presidente, peço a 

palavra. 
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O SR. PRESIDENTE.(Renan Calheiros)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing. para discutir. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. PresideDt.e, sr-s e SIS. Senadores. V. 
Ex-s sabem quanto estou me batendo, no Senado da República, 
para que esta Casa não seja tio perdulária e tão conivente com a 
rolagem. de 100% da. d.h•ida p!.íblica. 

Li, l:toje. artigo do cfuetor de um banco que me de-i:tou erJ:riste.. 
cicio.. Ele~ e:=t.::"t i!'.watisfeitc ~o vo1'!!1li de ... n.uuS q1e o Gove;:. 
no está pagando. Numa. oot:.fe<éoc.'a. esse dlreta de !looco """"""' 
qJe oGove::noFedercl passou, de uma média de US$700milllões por 
mês. oo segundo =estm de 199-l, • pag<r mais de US$1,1 bilhão 
po< m~ de juros neste primeiro trim"""' do ano de 1995. 

E a farra .tj.Da:nceira autorizada por Dês. Os governos gastam 
o que não têm. E fácil. F.le:; vão er.os bancos, pedem dinheiro em
prest:.ado-a taxa deJU-TOS están.'ls'uuvens -,e tudo o que o Gover
no está faz.et~.do f"..Stá sendo pago em <!obro pelo pov~ ab!o!:Jta
mente em dobro. 

E ficamos nós, dur.mre este tempo todo, a fa:u:r belos dis
cursos, ~ a im~· P"Jttlicar, Cize!l.OO que oomo~ contra os ju
I'?S altos:; dizendo que vamo.; apt~sec.ta-:-um. ~jeto aqui para solu
CJonar esse problema, tomo se um projeto baixasse os juros ãe 
uma hora paza a cutta. 

Eu estava dizendo a alguns companheUos, um dia destes, 
9"" nós, S~ da República, deveríamos ap<eSCDtar um pro
,eto até :tnaiS genérico, estabelecendo que o salário IllÍDimo seria 
de US$800, que aqueles que estivessem desempregados receberia 
US$800 da Caixa Econômica. que quem estivesse com düiculda
cle!; fman.ceiras ~eria f~iado pelo BNDES, que a fuma que esti
vesse falida sena financiada pelo BNDES, e que o banco que esti
vesse falido seria fmanciado pelo Banco Central. E assim, estaria 
resolvido o problema do povo brasileiro. 

Nós, catarinenses. na última reunião da Comissão de As
suntos Econômi.cos, os tres Senadores, Casildo Maldaner, Esperi· 
dião Amio. e eu, tomamos uma decisão e vamos começar a dar o 
exemplo. Não pedimos a rolagem de 100% da dívida. pedimos a 
rolagem de 98%, para começanncs a diminuir o endividamento 
público brasileiro. -

Se. daqui para a frente, todos os Governadores pagarem 
pelo menos 2% da sua dívida no segundo semestre, e se, até o 
fmal do ano, encontJ:atmos uma fórmula para que haja paga
mento de uma parcela maior da dívida, ou se criarmo~ um im
posto para fazer esse pagamento - polllUe essa dívida não é do 
governo, é do povo-, vamos diminuir a taxa de juros gigantes
ca que o País tem hoje e acabar com esse cõme que estamos 
cometendo diariamente: a cada 24 horas, somente o Governo 
Federal - sem contar as prefeituras, sem coniar os governo es
taduais :- paga, de juros, o equivalente a um hospital de 360 lei
tos, equtpado com tomógrafo, ressonância magnética e tudo o que 
é tipo de equiJ>amemo necessário. • · 

No último leilão de bôous do Tesouro Nacional foi tomado 
d:inheiro no mercado a 5,38% ao mês. Há muita empresa. no Bra
sil, que não tem esse lucro há um ano. E nós estamos usando di
nheiro público para fazer esse pagamento. 

Quero pedir aos Srs. Senadores, em nome dos !lês Senado
res catarinenses. que aprovem o' projeto de rolagem da dívida de 
Santa Catarina, um Estado adbop1eote, que sempre ~ a soa dí
vida, a exemplo de ootros Estados, e que nunca pediu a rolagem 
d~ 10?% da sua 9Jvi~ Santa Catarina, que teria, este ano, p0< si
milaridade, condições de pedir aos Senadores a rolagem de 100% ~ 
não vai fazê-lo, porque n6s mesmos não queremos a rolagem cfu 
100%; nós mesmos estamos pedindo para começar a dimim.Iir e 
passar para 98%. 

Exa este o apelo que eo queria fazer a V. Ex's, Srs. Senado-· 
res por Santa Catarina., juntamente com os meus compaDheiros. 

~ Era o que eu tinha a dizer. 
O S!R. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço apala, 

VIa para discutir. - -- --

O SR. PRESIDENTE (Renao Calbeiros)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Es_peridião Am:in,. para discutir. 

O SR. ESPERIDIAO AMJN (PPR-SC. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, o Sena
cic:?r VIlson Kleinübing, sem dúvida alguma, falou o que foi o sen
timen.!O expre<sso !X'!" tOO~ nós, os trê~ Sen<tdore~ de. Santa Cata-ri
na. na reunião da. Comissão de Assuntos Eccndmh:-cs, na 6 iti.:l:l:~ 
terça~feira. - - --

• O !llle prereudo aditar é que quamiu, re.sb r: ~~~:-ro . .n~ !:.cii 
do JXltD.e:tro semestre. pesso:ilinente, pelas mesrcas :r:1Z&~ eo,1~ e-x
postas pele Sma.dor Vilson Kleinúbing. eu me jDS\..rgl •:.:..-m.uã :t veR 
lóeidade e a ':~cidade da aprovação de pJ.ojetos d3 resoiuç1:1.o de 

- rolagem de dívidas dos Esados. perfazendo o l:"'lOilt."'..lte, ou sei<~ .• 
capital mais juros aru~s da divida .C10biliária,-ilio eram pW. 
cesses de Santa Ca!arma que estava..-n se!ldo anali~dos.. E como 
esta é a Casa da Fedexaçio, muitos companheiros~ o::nitos Sen=do
res tinh~ o ~to de questionar a legitimid:ule daquele protesto, 
quando se aplicava a outros Estados uma redução do ·oercentual de 
rolagem da respectiva dívida. ' • 

Considero que aquela dúvida levantada pelos Srs. Semdo
!"'eS ti!:ili!. ~~..!!. pt"!'T.!~ o '"-~~-rnplo v~!l': mlli~ rln nue R ~la~ 
vra. Quero deixar consignado que. por decisão de Pariameoiares 
de três Partidos diferentes- o Senador Vil.Son Kleinübing não tem 
ligação com o atual Govemo de Santa Cat.ari:D2.; eu não teDho· e o 
SenadO< Casildo Maldaner apóia o atual Governo de Santa CaÍazi. 
na-~· de s_enadores com posiÇões div~ estabelecemos? 
na última terça.-feua, nossa concotdância com essa redução.. que 
vale como exemplo, repito. 

Para COD:c.Jpir, afumo: neste semestre será indevida a pro
posta ou a aprovação de qualquer rolagem de dívida compreeo
jeodo 100% da dívida. E oertameote, se temos alguma preocupa· 
çã.o séria com a ~nomia ~eira, vamos ter que pôr um cobro, 
v~os ter que por um fre1o :oe~ desenfreada conida para rolar 
dív1das, para rolar 100% das díVIdas, o que a toma, evidentemen
te, ~tituí~ de credibilida~ Se todo mundo sabe que todos os 
papéiS sei'a? ro}a9os. ou seJa, computados os seus juros, haverá 
novos papéiS que, colocados no mercado, produzirão dinheiro para 
pagar: ~~-es que estão vencendo, ninguém pode dar a esses tíb.l
los credibilidade. Isso afeta o Govemo Federal, cujos papéis hoje 
montam a R$72 ou R$75 .bi.Dlões,.com essa taxa de juros referida 
~lo Senador ~ilson Kl~bing. Essa taxa comptomete todo o 
siStema fJIJ.allCeliO, porque para alguém que vai pagar - porque 
não val rolar - e for proc1li"ilr dinheiro n.o mercado a taxa estará ... 
COD:lpiOOletida pelos papéis do Governo que. infelizmente, estão 
sendo emitidosÉ • • não paxa serem pagos e sim para serem rolados.. 

um voto<JUO coosidero apeoas exemplar, mas que deve também 
ioiciaruma oova preoc:up!Ção pcltica do Senado cem esta questão. · 

O SR. I'RESIDÊNTE (Reoao Calheiros) - Continua em 
discussão o projeto. (Pa11sa) 

O SR. CASILDQ MALDANER - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Reoao Calheiros)- Concedo a pa· 
lavra, para discutir o projeto, ao nobre Senador Casildo Maldaner. 

· O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para discu· 
tir. Sem revisão do OilldO<.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores 
sw vinculado ao Governo de Santa Catarina e gostaria de. ~ 
poucas palaVIaS, trazer aqui meu testemuoho e meus agradecimen· 
tos pela compreensão, em primeiro lugar~ dos meus colegas catari~ 
neoses Senadores V!lsoo Kleioübiog e Esperidião Amin - aliás. 
também ex..<Jovemadores- que, na Comissão de ASstmtos EcoJlÔ. 
~·na última .. t~-f~ ~todo !1-poio e compreen
sao pata que a dívida mobiliária de Santa Catarina, que vai vencer 
em setembro próximo, tivesse a co~ da respectiva Co
missão. E. por extensão, quero agradecer também aos membros da 
Comissão de Assuntos Econômicos que participaruo dessa decisão. 

Neste momento, gostaria de receber também a adesão do 
-plenário desta Casa. Houve um entendimento entre nós todos, na 
Comissão, Sr. Presidente, nobres Srs.. Senadores- como já foi dito. 
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pelos Senadores Esperidião Amin e Vilson Kleinübing- referente 
à rolagem da dívida mobiliária de Santa Catarina em 98% Come-
çamos a dar exemplo ao País. - -- -

Hoje, na primeil:a matéria coiJ.st:irite da Ordem do Dia vota
mos a rolagem da dívida do EspÍritO Santo. E. se não estoo equi
Voe<:tdo. p= o Esp!:-:.to s~. vct:rmos e!!!. 100%. Em sef~~~ 
vem a rolagem Ja Jívida de Santa Ca1ari.na. que estamos ro 
em 98%. CoincidR.nçia ou nãc't-, o Santo, em -re~ção à Santa.. teve 
uma cert.a preferênci::o.. i'.1".as n5o qu~os, por :SSO, fazer qualquer 
reclar:1:1çio, ~.m absoluto. 

Iniciei pedmdo -w-,;:o d<-s S,;, Senadores- Começamos al
guma coisa e cr.:.erem{lS Ou ~dade, prcximame.nte, criando 
uma resolução ~ue esta.be!eça critérios para -que todos os Estados 
participem,- af!Dlde que ~samos:. 4e uma veziJ9t tc><ks, começar 
a ~ar 2. dívida públieá brasileira. E preciso também flXM mn li
!Dile para que o B.mro Ce::m::ai. o Governo Fedem4nio tenha li
berdade de eJJJiri:' qoJmdo e q".Jento qi!CÍI2. em ti.tu!os, JXmiUe se 
n~ h cu ver um freio ltis3c não sabemos onde vai parar. · 

!'Iecisamos olabornr legislação Para que isso seja coibi:lo. 
!vfuitos Estai!o~ ~,siãc tt:"".znsferindo os útulos estaduais e federali
.l.alU.i.v-v:.. N~u 1.~ ....a.ité....1v ~ ~:;:.;. C Cc-;c::::::: fud.:::-....!::::::. :::. se!l 
bel-pxazer. discriminando uns, beneficiando outros, emitindo títu
los quando e quanto quer, o que não é possível Então, é necessá
rio que se estabeleça um teto em legislação para qUe posSamos co-
1eçar este País, de uma vez por todas. no camiDho COireto. 

Finalizando, gostaria de f= um apelo pact qne compreendam 
essarolageme agradeço a~ de todos. MW!oobrigado. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o 
Sr. Rerxm Caiheiros. zo Secretário, ckixa a caileira da prt!

si&ncia, que é ocupada pelo Sr.l.evy Dias, 3• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua em discus-
são o projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encetro a disrossão. 
Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala

vra para encamiDhar a votação. 
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palaVIll ac. 

nobre Senador Jader Barbalho.. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA- Paià encami

nhar. Sem revisão do Oiador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. SeDado
~. como Uder do PJI..IDB e em atendimeDto à solicitação do Se
nador Casildo Maldaner, tive a boma de subscrever requerimento 
pedindo t:mtamento de w:gência a ésse processo de interesse do 
Governo de Santa Cat.ariD:a. - ---

Quero, Sr. Presidente, ao me manifestar como Lider do 
PMDB oosta Casa, de antemão, registrar a minha solidariedade 
para com o Estado de Santa Catarina após cçvir seus ilustres rep
resentantes, os Senadores V:Uson Klein:iibing, Esperidião Amin e 
Casildo Maldaner. 

Esse processo objetiva autorizaçllo paià emissão de l..etias 
Financeiras dO Tesouro do Estado do Santa Catarina destinada ao 
giro mobiliário vencível no segundo Se~· de 1995. Sr. Presi
dente, no momento em que encam.inho fa.voravel:ment.e, registro tre
cho do parecer do Banco Cepb:al do Bmsil a respeito dessa situação. 

Diz o parecer: . 

O fmanciamento da dlvida mobiliária do Estado 
de Santa Catarina, no valor de R$531, 7 milhões, posição 
do 30-6-95, a exemplo do que ocorre com outros Esta
dos. somente tem sido possível com a intervenção do 
Banco Central. por meio do n;t.ecanismo de substituição 
dos títulos estaduais por federais. O valor financeiro tro
cado por LBC, R$244,6 milhões, representou, naquela 
data, 46% do total do sua dlvida- Convém ressaltar que, 
diante da saturação do men:ado de tillllos esta.duais e 
municipais, seria salutar a utilização de qnalquer dispo
nibilidade do receita do ~ para amot1i:zaçlio dossa 

dívida. o que contribuiria para a superação das diflClllda
des observadas nesse mercado. bem como pant o equilí
brio das fmanças estaduais. 

ADalisando o perfil da dlvida mobiliãria do Esta
do de Santa Catarina, verifica-se que 19,53% da dívida 
tem vencimento em 1995; 30,77%. em 1996; e 49,70%, 
em 1997. Depois da .efetivação da emissão sob exame, o 
perfil da dlvida passará a ser do 30,77%, em 1996; 
49,70%, em 1997; o 19,53%, no ano 2.000. 

Sr. Presiden!e. fêlÇo este registro em co.nseqUência de mani
festações que tiVe- oportunidade de cuvir, recentemente, do Sem
dor Vilson Klcim"ibiD.g - em debate neste Plenário e em ioterven: 
ção em discuiso pronunciado pelo SeDador Humberto Lucena a 
respeito da preocupação da substilllição dos títulos estaduais por 
títulos federais, e meu voto. a favor desta. matéria. é cm solidarie
dade ao Govemo de Santa Catarina. 

Encaminho a votação favoravelmente, apesar das ressalvas 
registradas pelo Banco CelliiaL . 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o projeto • 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer sen-:.. 

lados. (Pausa.) , 
Aprovado. A O:missão DireiDm para·redação final. (Paulsa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Dketora. oferecendo a 

red'ação fmal do Projeto do Resolução n• 89, do 1995, que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário em exetcício, Senador Renan Calheiros. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 502, DE 1995 
(Da Comissão Diretota) 

Redação FiDal do Projeto de Resolução n' 89, 
de 1995. 

A Comissão Direton\ apresenta a redação final do projeto 
de Resolução n° 89, de 1995, que autoriza o Govemo·do Estado de 
Santa Catarina a emitir, através do oferus puolicas Le!I3S Fman
ceiras do Tesruro do Estado de Santa Catarina- I.FI'SC, desti
nan~se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária, coin venci
mento no segundo semestre de 1995. 

. Sala de Reuniões da" Comissão, 7 de agosto de 1995. Júlio 
Campos, Presidente - Ern~des Amorim, Relator - Antônio 
Carlos V aladares,- José Eduardo Dotra. 

ANEXO AO PARECERN' 502, DE 1995. 

Faço saber que o Senado Federalaprovon,e eu, Pre-
sidente, nos termos do art. 48. item 28. do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1995 

Autoriza o Governo do Estado do Santa Catarina 
a emitir, através do ofertas púb1ioas, Letras Fman<Eirils 
do Tesouro. do Estado do Senta Catarina-LFISC, eles
liDando-se Os m:wsoo ... giro de ..... dívida mobiliária, 
"""'venàmento no segundo sancsà'edo .1995-

0 Senado Federal resolve: 
Art- I' É o Govemo do Estado do Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n' II, do 1994, do Senado Federal, a 
emitir Letms Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
- LFJ1lC, destinadas ao giro do sua dlvida mobiliária. com venci
mento no segundo semestre de 1995. 

Art. 2° A 'emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos? amaljzados nos termos ·do art. 15, § 6°, da 
Resolução n' I!_ de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela 
de 2% (dois poc cento); 

b) modalidade: nominativa-transferlvel; 
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c) rendimento: iguais aos das Letras Financeiras do Tesou
ro Nacional- LFr, criadas pelo Decreto-lei na 2.376, de 25 de no
vembro de 1987;. 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título V encü:nento _ Quantidade 

561615 1°-9-95 5-523.856.139 

561713 1°-9-95 1-545.306.851 

To tu! 7 .()69.162990 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocacão Vencimento T'dulo Data-base 

!0-9-95 1°-9-2000 561827 ! 0-9-95 
h) forma de "'!locação: através de ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n• 565, <le 20 de setembro de 1979, do Banoo 
CeDllal do Brasil; , 

i) auto~ legislativa: Lei n• 7-546, de 27 de janeiro de 
1989, e Decreto n 2.986, de 10 de fevereiro de 1989. 

. Art. ~ A autorização devexá ser exen:ida no prazo de du-
zentos e setenta dias a contar da data de ?Jblicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor m data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discossao a reda-
ção fmal. (Pausa.) 

N'ao havendo quem peça a palavm, enceiro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação fmal. a matéria vai à promnlgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 3: 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N"71,DE1993 

Votação, em turno 'ÚDico, do Projeto ~ Lei do 
Senado n• 71, de 1993, de autoria do Senador Ney Ma
ranhão, que cria o Programa de Crédito Rural Equiva
lência-Produto, tendo 

Pareceres: 
- 1° pronunciamento: proferido em Plenário, em 

substituição à CottUssão de Assuntos Econômicos, Re
lator. Senador Magno Bacelar, favorável nos termos de 
substitutivo que oferece; 

- 2° pronunciamento: sob D0 464, de 1995, da 
Comissão de Assuntos Econômicos. favorável. nos ter
mos de substitutivo que oferece. 

A discussão da matéria foi encetrada na seSsão ordinária do 
dia 02 de março de 1994. 

Sobre a mesa, requerimentos que serãO-lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" l.lOS,DE 1995 

Senbor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 315 do Regimento Interno do 

Senado Federal, o adiamemo, por 29 (vinte e nove) dias, da vota
ção do Projeto deLeidoSenadon°71, de 1993, COI!Stanledo item 
3 da pauta do dia de hoje. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.-Senador Gilberto 
Mirnnda. 

REQUERIMENTO N°1.106, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do a:rt. 279, alínea c, do Regimento Interno, re

queiro adiamento, por 29 (vio.te e nove) dias, da votação do Proje.-
todeLeidoSenadon07l,de 1993. ~ 

Sala das Sessões, I 7 de agosto de 1995. - Senador Ednar
do Matarazw Suplicy Lider do PT. 

REQUERIMENTO N" 1.107, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alinea c do art. 

279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Pro,. 
jeto de Lei do Senado n° 71, de 1993, a fim de ser feita na sessão 
de 28 de setembro de 1995. 

Sala das Sessões, !7 de agosto de 1995.- Senador Sérgio 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o requeri
mento do Senador Gilberto Miranda. 

Os Srs. Senadores que o apróvam qüeiram pennanecer sen
tados. (Pansa.) 

Aprovado. 
A matéria retomará à Ordem do Dia na data e!>tabeleciQa 

pelo Plenário.· 
Ficam prejudicados os requerimentos de autoria dos Sena

dores Eduardo Suplicy e Sézgio Machado. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente. peço a palavr.r. pela 

oredem. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavr.r. ao 

nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pela ordem- Sem revisão 

do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. quero apenas declarar 
o meu voto. 

A pronogação da votação aesse projeto sigo.ifica dizer que 
os agricultores perderão mais um ano, quando ele poderia entrar 
em vigor já nessa safra. Com a sua transferência para daqui a 29 
dias~ fica estabelecido que, este ano, o projeto não terá qualquer 
validade. 

Voto oontra. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa esclarece que 

acata a ponderação de v~ Ex•. mas a sua declaração deve ser feita 
por escrito e encaminhada à Mesa. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, peço a palam • 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex" tem a palavra. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PPL-Mr. Pela ordem.) - Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, sou contra o acliamemo e vou conceder 
o meu voto por .escrito. 

Comojâdisse oSenadorOsmar Dias. estamos na iminência
de perder maís um ano agrícola. sobretudo para os micro, pequeno 
e médio produtores, que são abrangidos por esse projeto. --

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala
vm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex" tem a pa
Iávra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inde~ 
pendentemente da razão que fundamenta a declaração do voto es
çrito, quero deixar consignado o meu voto contrário ao adiamento. 
E impossível alguém requerer que o curso da lua, dos planetas e o 
calendário sejam alterados! 

Ao adiar por mais 29, 30 ou 60 dias, o Govemo, na verda
de, quer se livrar do plantio deste ano. 

O Sr. Pedro Simon- Não é o Governo; é o Senador quem 
está pedindo! ~ 

- O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Qualquer requerimento 
nesse sentido, encaro como um desejo de adiamento. 

V. Ex• ammciou que o requerimento do Senador Eduardo 
Suplicy está prejudicado. Assim sendo. quem o requer? -
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Foi votido o requeri
meoto do Senador Gilberto M.iranda; e os demais, por visarem ao 
~esmo objetiVo, foram prejudicados. 

O Sr. Pedro Simon - Votado ainda não foi. O Presidente 
colocou-o em votação. e o Senador Osmar Dias pediu para enca
minhar. Votado ainda não foi! 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A Presidência anunciou o 
resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa esclarece ao 
nobre Senador Pedro Simon que o Senador Osmar Dias pediu para 
declm:ar o seu varo contrário. Mas a matéria foi votada. 

O Sr. Pedro Simon- Mas eu não sabia, Sr. Ptesidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Após a Mesa proclamar 

o resultado, oSenadorOsmar Dias pediu para declarar o seu voto. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas V. Ex• não consultou 

asL~~! . 
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, vamos pedir verifica

ção, pois não vi a votação. 
O SR. PRESIDENJ:E (Levy Dias) - Foi votado. Senador 

Pedro Simon. - • · 
' O Sr. Pedro Simon - Mas não podem ter votado; eu não 

votei. V amos pedir verificação. 
O SR. l.>RESIDENTE (Levy Dias)- Já é matéria vencida, 

Sepador Pedro Simon. • 
O Sr. Pedro Simon -E uma peua! 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 4: 

REQUERIMENTO N" LOS8, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento D.0 

1.058, de 1995, da Senadora Júnia Marise, solicitan
do. nos teimas regimentais, a tramitação conjunta do 
Projeto de Decreto Legislativo D.0 20. de 1995, com os 
de n°s 18 e 19, de 1995, que já" tramitam em conjunto, 
por tratarem de matérias que veisam sobre o mesmo 
assuoto. 

Em votação o requerimemo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petmaneeer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Os projetos de Decretos Legislativos n°s 18, 19 .e 20. de 

1995, passarão a tramitar em conjunto. -
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 5: 

REQUERIMENTO N" 1.059. I;lE 1995 

Votação, em ttlrn<? único, do Requerimento n° 
1.059, de 1995, do Senador Luiz .Alberto de Oliveira, 
solicita:o:do, nos termos regimentais, a tramitação con
junta dos Projetos. de Lei do Senado n°s 111 e 203. de 
1995, por regularem a mesma matéria. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetos de Lei do Senado n• 111 e 203, de 1995, pas-

sam a tramitar em conjunto. --
0 SR. OSMAR DIAS - Sr. Ptesidente, peço a palavra pela 

Ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de obter 
um esclarecimento da Mesa. 

Se o Presidei]te colocou em votação o Item n° 3 da pauta e, 
posteriormente, o Senador Pedro Simon pediu verificação de quO
rum, não há como pedir verificação antes da votação. Então, a 
matéria não estava vencida. 

S. _Ex& pediu verificação da votação. Portanto, creio que à 
Mesa atropelou a decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa esclarece ao 
Senador Osmar Dias que não atropelou a decisão. Houve tranqüi
lamente a votação e foi declarado o seu resultado. Inclusive, a 
Mesa se propõe a fornecer a V. Ex• agora as notas taquigráficas 
sobre a matéria. 

O SR. OSMAR DIAS - Apenas mais uma dúvida. 
Tenho visto outros Senadores fazerem declaração de voto 

pelo microfone.. Preciso fazer por escrito? 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Regimento Interno 

determina que sim. 
.o SR. OSMARDIAS- Eotão o farei. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A declaração de voto 

encaminhada pelo Senador Osmar Dias referente ao Item 3, será 
publicada. nos tem.os regimentais. 

É a seguinte a declatação de voto eocaminhada: 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

Sr. Presidente, 
Solicito seja constado em ata o meu voto contrário ao re

querimento apresentado para prorrogação do Item 3 da pauta de 
hoje. -17-8-95.- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENT.E (Levy Dias)- Item 6: 

REQUERIMENTO N" l.üéO, DE 1995 

Votação, em nmio úni~. do Requerimento n° 
1.060, de 1995. do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, 
nos termos regimentais. que o Projeto de Lei do Senado 
n• 199, de 1995, seja submetido à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Ptesidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao· 
nobre Senador Jonas Pinheiro para encamiD!Iar-a votação. 

O SR. JONAS PINIIEIRO (PFL-MT. Para encaminhar a 
vo~) ·Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, esse projeto visa à 
lei dos cultivares. 

A Mesa o encaminhou inicialmente para a Comissão de 
Educação porque ali bá muita tecnologia.. Entretanto. este projeto 
refere-se basicamente à atividade agrícola, que é discutida na Co- _ 
missão de Assuntos Econômicos. 

Portanto, a nossa inlenção é a de que, além de tramitar na
Comissão de Educação, que o projeto poSsa ir ~bém. para a Co
missão pertinente, que é a de Assuntos Econômicos. 

O Sr. Levy Dias, 3° Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, q~ é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2° 
Vice·Presidente. 

O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente, peço a palavra 
para enca.minhar a votação. - __ 

O SR PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 
ao Senador Ney Suassuna para encaminhar a votação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para eocaminhar.)
Sr.Presidente, Srs. Senadores, essa lei de cultivares é extremamen
te importante; está relacionada com a-lei de patentes de biogenéti
ca e precisa ser analisada com muita atenção. 

Faço minhas as palavras do Senador Jonas Pillheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemwiecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto vai à Comissão de As

suntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 7: 
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REQUERIMENTO N" 1.066, DE 1995 

Votação, em tuinci--Um.Co--;--do Requerimento n° 
1.066, de 1995, do Senadoi-Uclo Alcântar.l, solicitan
do, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 14, de 1995, além da Comissão conslaille 
do despacho· inicial de distribuição, seja ouvida, tam
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto vai à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item s, 

PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 47, DE 1993' 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•.47, de 1993 (n• 2.522'89,·na.Casa de ori
gem), que dispõé sobre a destinação de entorpecentes 
apreendidos, tendo 

Pareceres, sob n"s 166, e 468; de !995, da Comis
são de Constiblição, Justiça e Cidadania: 1° pro~
mento: favorável, nos termos de-Substitutivo que ofere

. ce; zo pronunciamento: pela. rejeição da emenda apresen~ 
tada em PleiJário. 

Em discussão o projeto, o substirulivo e a enieilda.. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

. tário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.108, DE 1995 
Seobor Presideute, 
Nos termos do art. 279, allnea c, do Regimento Interno, re

queiro adiamento da discussão do Pro~ de Lêi da Câmara D0 

47/95, afunde ser feita na sessão de 28-9-95. 
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Jader Barbalho. 
O SR PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o reque

rimento, a matéria sem incluída na Ordem. do Dia de 29 de setem
bro de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campoo)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy, pela ordem. -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'.,!iP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista a polêmica sus
citada relativamente ao item 3, peço vêDia a V. Ex• paxa dizer que a 
razão pela qual apresentei o requerimento de adiamento - que flcou 
prejudicado em virtude da votação de rutro requerimento de igual 
teor-: trata-se sobren.Jdo do fato de ser a União a iespoosável pelo res
sarcimento da dif"""Ça, jmto ao banco credor, emre o preço mínimo 
vigente no momento da liquidação_.do empréstimo e o VlgOllle oo mo
mento da contratação, quando essa diferença for inferior à atualização 
monetária oconida no perlodo, inclusive potqUe se disaJte, em muitos 
projetos na Câ=, a.possibilidade de se criar um fundo de equiva
lência com o objetivo de não ooerar a União. 

O SeJJador Osmar Dias explicou-me ·que tem a inteução de 
corrigir o que ele considera importante mediante emenda, que po
derá ser examiDada, pelo que entendo, na votação em turno suple
mentar. Portanto, foi por essa razão que avaliei que o projeto deve
ria ser melhor examinado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campoo) ·Item 9: 
PROJEfODELEIDACÂMARAW75,DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 75, de 1993 (n•.5.8!3/90, na Casa de ori-

gem), que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n• 
8.036, de 11 de maio de 1990, par:1pennitir a movimen
tação da coritavinculada ao FGTS do aposentado, na 
condição que especifica. tendo · 

Parecer favO<ável, sob ri' 341, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 

A matéria constru da Ordem do Dia da sessãÓ ordinária de 
21 de ~o último, quando teve sua disa:Jssão adiada para hoje. 

- Em discussão o projeto, em turno' único. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exercicic;?. Senada: Ney _Sua.ssuna. 
E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.109, DE 1!195 
Senhór Presideute, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno,,.,. 

queiro adiamento da disa:Jssão do Projeto de Lei da Câmara n• 
75193 para reexamo da Comissão de Assuntos Sociais, tendo em 
vista que o art. 20 daLein° 8..()36/9.0 já foi .... _ inciso XI, através 
da Lei n• 8.922'94-

SaladasComissões, 17 de agosto de 1995.-Eido Alvares. 

o SR. PRESIDEN'IE (Júlio Campos)- Aprovado o requeri
mento. a matéria Vãi à Ccmissão de Assunto<; Scciais. para reexame. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 10: 

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N"212, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 212, de 1993 (n• 1.848/89, na Casa de ori
gem), que destina a renda líquida de um teste da Loteria 
Esportiva Feder:t.l à Federação Nacional das APAEs e 
determina outras providências, tendo 

ParecerfavO<ável, sobn• 439, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos tennos do 
art. 235, II, item d, do Regimento Interno. 

Emdisa:Jssão o projeto emtllriloún!co. (Pausa.) 
N"ao havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Emvotação. • 
Os Srs. Senadores qüe o aprovam queiram penna.neccr sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. 

É a seguime a matéria. aprovada: 

PROJETODELEIDACÂMARAN"212,DEI993 
(N" 1.848189, na Casa de origem) 

Destina a n:nda líquida de um leste da Loteria 
Esportiva Federal à Federação Nacional das Apaes e 
determina outras providêu.clas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Sctá destinada anna1mente à Fedelação Na<:ioDa1 das 

Asocx:;jaçõesdePaiseAmigosdosfucqriomis APAE,a,....ti.pda 
de 1 (um) teste da LáeriaF.spcmvaFeder:t.l ru teste que a sucedec. 

Parágrafo único. A Federação Nacional das Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, fica obrigada a prestar 
contas públicas. na fonna da lei, do di.ubeiro que receber na forma 
deste dispositivo. 

Art. ~ O Poder Executivo regula.ment.ar.i esta lei no prazo 
de sessenta (60) dias de Slla publicação. 

Art. 3° Esta lei entia em vigcr na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em CQittrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campoo)- Item 11: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 7, DE 1994 

Discussão. em tumo único. do Projeto de Lei -
da Câmara n• 7. de 1994 (n° 1.316/91, na Casa de ori-
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gem). que obriga as empresas que especifica a fomecer 
suportes com rodas (carriohos manuais) aos seus em
pregados. teodo 

Parecer f.Votávei. sob n• 446. de 1995. da Comissão 
-de Assuntos Sodais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, _nos termos do 
art. 235. n. d. do Regimento lnlemo. ~ 

Em discussão o projeto em turno úDico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a disaJ:ssão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprevado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

. PROJETODELEic;ÂMARAN•7,DE1994 
(N° L316nl, oa Casa de origem) 
Obrip as empresas que especifica a fornecer 

suportes com ro4as (carrinhos manuah:faos seus em· 
pregados. ' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o As empresas que desenvolvem serviços de COI.l'eio, 

malotes ou tr.msportc de encomendas são obrigadas a fO<IJO<Cr aos 
exi:qregados cx:upa.dos nessas atividades suport.es com rodas. desti= 
nados ao deslocamento dos pacotes ou volumes movimentados DO 

local de trabalho. . 
Parágrafo único. Os pacotes ou volumes e os s:uportes ~r~ 

ridos no caput deste artigo não poderão ter peso unitário superior 
aos seguintes limites: 25kg e 2.Skg, respectivamente. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as clisJxlsições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 12: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"29.DE 1994 

Discussão. em turno úDico. do Projeto de Lei da 
Câmara n" 29. de J994 (n• 2.48&'92. na Casa de ori
gem). de iDiciativa do Presidente da Repóbliéa;que dá 
nova redação ao inciso V do art. 3° da Lei n° 7 .256, de 
27 de novembro de 1984. que estabelece noriDas inte
gi>ntes do Estatuto da Miçroempresa. relativas ao trata
mento diferenciado, simplificado e favõ:recido, nos cam
pos admiDistrativo. tributário. previdonciário, trabalhis
ta. creditíciõ -e de desenvolvimento empxesari.ai. tendo 

Pareceres sob n"s 295 e 460. de 1995. da Comissão 
-de Assuntos Ecoo.ômiCQS; 1° pronundamen· 

to! favorável ao projeto; zo pronunciamento: pela rejei
ção da emenda apresentada em Plenário .. 

Em discussão o projeto e a emenda. em turnoúDico. (Pausa.) 
N'"ao havendo 911em peça a palaVIa. encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejufzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É a seguinte o ?IOjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" Z9,DE 1994 
(N" Z.48&'9Z, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presideme da Repóblica) 

Dá nova redação ao inciso V do art. 3° da Lei 
n° 7 .256, de 27 de novembro de 1984, que estabdec:e 
normas integrantes do Estatuto da Microeoqiresa, 
relativas ao tratamento diferenciado, si.mpliftcado e 
favored.do, nos campos adminJstrativo, tributário,. 

previdmdório, trabalhlsta, cr<ditlcio e de desenvol
vimento empn:sorial. 

O Congresso Na<;ional decreta: . . . __ _ 
_ Art. 1°_ 0 inciso V do 811. 3° da Lei n° 7,256, de 27 de D.Q

VenJ.bro de 1984. passa a vigOial' com a seguinte redação: 
''Art. ~o ·---·-··-··----......... .,... .......... ,, __ _ 

V- que realize operações relativas a: 
a) compra e venda. loteamento. inc:orpe,rnção. lo

cação e admiDistraçio de .bn6veis; 
b) annazenarmmto .de depósito de :çrodutos de ta

ceiros; 
c) câmbio. seguro e dislribuição de títulos e valo-

res mobiliários; -
d) publicidade e propaganda. exclufdos os veicu

los de cormmicaçio; 
" ··---··-----· .... ----·--·--··--··--· -Art. 2° Esta lei entm em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em votação a 
emenda de pa=er conlrário. 

Os Srs. Senadol:es que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Rejeitada ~emenda, a matéria vai à sanção. 

E a seguinte a emenda :rejeitada: 

EMENDAN"l 

Dê-se ao art.. 1• a segninte i:edação: 
"Art. 1° Fica revogada a alínea a do inciso V do 

art. 3• da Lei n" 7 .256. de 27 de novembro de 1994." 

Jusllllcação 

Esta emenda bisca oferecer ao projeto a melhor técnica le
gislativa. 

A própria mensagem presidencial declara que o objetivo é 
fazer essa revogação. Não existe razão plausível para que se efetue 
a rennmeração das demais alíneas. Isto somente servirá para se 
COJJ!undir esb.Jdiosos e proD;JOVer iDdecisões. quanto a senteDças j:J
diciais. porventum preferidas """""""'te à pretendida mndança 
aas alíneas, e a estudos sobre. o tema. 

Deve se buscar~ na feitum das leis. o caminho mais simples ... 
e objetivo. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 13: 

PROJETO DE LEIDA~ N" 30,DE 1994 

Discussão. em turno úDico. do Projeto de Lei da 
amar.. n• 30. de 1994 (n• 3.578193. na Casa de ori
gem), de iDiciativa do Superio< Tribunal de Justiça, que 
transfoana e ccia cargos no Quadro de Pessoal do Con
selho da Justiça Federal. tendo 

Pareceres sol> n"s 77 e 363. de 1995; da Contissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1° pro

nunciamento: favoá.vel ao Projeto; r pronundam.en .. 
to: some a emenda de Plenário. favotáve~ nos termos da 
subemenda que apresenta. 

A matéria constou da ordem do <fia da sessão .ordDJária de 
20 de junho lihimo. quando teve soa d,iso1ssão adiada para hoje. 

Passa-se à discussão do projeto. da emenda e da subemen-
da. (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra. en= a discussão. 
Em votação o projeto. sem I""}D2D da omeo:lae da subemmda. 
Os Srs Senadores qUe o aprovam queiram permanecer sen-

tados (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1994 
(N" 3.578193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente do Superior Tribunal de Justiça) 

Transforma e 
Pessoal do 
Federal. 

cr~• carqos no Quadro-de 
Conselho da Juse~ça 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Are. 1 • - F~ tranaformados • cr1.ados, no Quadre.. 

da Peaaoal do conaeiho da Just~ça Federal, respect1.vam.nt•. oa 

cargos de proVl.mento efet~vo e de provl.manto em coml.sai.o de 

qu• tratam oa Anexoa I e Ú desta l~u. 

Jtrt. 2° -·.;u despesas decorrentes da execução desta 
• 

l•i ~ à conta das dotações orçamentárJ.as cons~gnadas ao 

eon .. ~ho. da .J'ua'b.ça Fec:l.ral . 

Art. 3"' - Esta leu. entra Qrft Vl.qor na data da sua 

pub~i.caçi.o. 

A.rt. 4.,. - Ravoqam-se as dJ.sposJ.ç::ões em contrârl.o. 

A N E X c 

(Art. 1 o da Le1. n"' de de de 1993) 
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A N E X O II 

de de de 1993) 

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NO QUADRO DE 

PESSOAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

GRUPO CARGO ! 
r::J[·IG::O/NIVEL i No [;E CARGOS 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) A votação de sube
menda tem preferência regimental, de acotdo com o art. 3~ vn. 
alínea b. 

Em votação a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 
Aprovada a subemeada, fica ptepdicada a emenda. O pro

jeto vai à Comissão Diretora pua a tedação fiDal. 

É a :seguim.e a sube:menda aprovada: 

SUBEMENDA 

Dê-se ao p&·ág>.afo ú:üiro do art. 1° proposro na Emenda n° 
I a seguinte tedação: 

''Não podeiá ser nomeado oo designado, pala os 
cargos de provimento em comissão de que ttata o .Ane7..o 
II desta le~ cônjuge, compailheim ou poreDte atA o ter
ceiro gmu~ iDclusiyc. de ministros e ocu~tes de cargos 
de direção êlo Superior Tnbunal de Justiça. salvo oo 
caso de servidor efetivo admitido mediante concurso pú
blico pala cargo cujo nível de qua)jf!C2Ção seja corilpatl
vel com a função comissionada a ser exereida." 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 14: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE !995 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 4, de 1995 (n• 5.315190, na casa de origem), 
que dispõe sob~ o aiQUivamento de cópias de fLimes ci
nematográficos e dá ruttas proviQ,ências, tendo 

Parecer sob n• 351, de 1995, da Comissão 
- de Educação, favoráveL com emenda D.0 .I-CE. 

que apresenta. 

A matéria constou da ordem do dia da sessao OI1:Ünária de 
21 de junho último, quando teve a sua votação adiada para boje. 

Passa-se à discussão do Projeto e da Emenda n° 1 CE, em 
tumoúnicO. . 

O SR. VILSON KLEINUBING - Sr. Presidente, peço a 
palavra para ctiscutir.. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Çampos)- Conoedo a palavra 
ao Senador Vilson Kleinübing, P!ll'a discutir. k 

O SR. Vll..SON KLEINilBING ~C. Para ctiscutir a 
matéria. Sem revisão -do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
o projeto de lei da Câmara é interessante, importante, sobretudo 
para quem. como eu, gosta tanto de. cin.eiQa: SOU:, portanto, alta
meme favoráveL 

No entaDto, o que está sendo proposto é que o Governo 
mantenha em arquiyo todos os :filmes nacionais e estrangeiros. Se
gundo levantamento do Ministério da Cultura, cinco mil filmes es
trangeiros são exibidos por ano no Brasil, dos quais 4 mil e SOO . 
são abacaxis. Quer dizer~ ~amos elaborar uma estrutura de organi
zação para guardar essas obras culturais estrangeiias no Brasil em 
detrimento das nossas. Apresentei destaque para a rejeição da 
guarda das obras estr.mgeiras, mantendo apanas a obrigatoriedade 
de o Governo armazenar, guatdar .as obl:as nacionais, obras brasi
leiras. Nesse sentido, encaminho a votação com esse pedido de 
destaque. 

Os outros países têm os seus museus de imagem e de som: 
guardam as suas obras lá. Não nos, vão negar a transferência de 
uma obra desse tipo. ~ao precisamos armazenar,-no Brasil. obras 
que. na grande maioria, são uns verdadeiros abacaxis. Não vamos 
nem ter lugar para guanlá-los. 

Era esse. Srs. Senadores, o meu ~pelo. 

O SR. EDUARDO SllPLICY - Sr. Presidente, peço a pá· 
lavra, para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Concedo a pala
vra. pala ctisculir a matéria, ao nobre Senador Ednardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orader.) - Sr. Presidente, é irnport?.nte a inioiativa do 
Deputado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo. p...u-:i'ue o seu proje
to asseguxa o direito de arqu:VéiiUellto de cópia de .:..~:~::;. ~!!r.ionais 
ou estrangeiras já exibidas, em cinematecas públicas o!l C.iludades 
credenciadas em atividades: cultm:ais sem fins lucrativos. 

O Senador Vllson Kleinübing chama a atençãc- para •."> faiO 
de que, se o Govemo brasileiro f~ guaxdar todas as obras cine
ma~ estrmgeims. talvez houvesse um dispêndio g=.w.de 
ou até falta de espaço nos locais apropriados. 

Sendo esse o entendimento. pelo menos será muiro impor
tante assegumr o arquivamento das ,obras nacionais; assim estare
mos ganmtindo o objetivo maior do Depe.1tac:fo Ednar{io J~~-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
-ao Senador Hugo Napoleão. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para discutir_ Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, estava reservando a minha pa~ 
lavra para o encamiDhament.o de votação. mas V. Ex* percebeu 
que eu estava com o microfone a postos para falar e, gentilmen~ 
conoeden-me a palavra para ctiscutir. 

Quero dizer que o PFL votará favorayelmente ao destaque 
requerido pelo Vice-Líder do Governo. Senador Vilson Kieiníl
bing. até porque ficou constatado, evidentemente, que as cmema:
tecas Dão têm espaço para arquivar a produção nacional e estran
geU:a. --

Além do mais, há um argumento nmito bom que favorece o 
disaJssão do S~dor Vllson Kleinübing: o fato de não podermos
deixar de arquivar a memória nacional. É claro, que não poderia
mos, em detrimento dessa mem6ria, estabelecer condições para o 
azquivamento de obras e~eiras. 

Deixo ã luz e à consideraçã6 do Plenário duas observações:~ 
a primeira é que justamente agOia estamos abrindo a nossa socie~ 
dade pala o mundo, haja vista a equiparação de empresa nacional -
e estrangeira, ocorrida na emenda constitucional que o Senado Fe
deral acaba de votar e o Congresso Nacional acaba de promulgar. 

A segunda consideração, Sr. Presidente, é que não diria que 
os filmes estrangeiros sejam piores do que os nacionais. O Sena~ 
dor Vilson Kleinübing argumenta que, de cinco mil filmes, talvez 
quinhentos sejam de boa qualidade_ Concordo_ Mas poderemoli' 
perder a oportunidade de arquivar obras de cineastas como Roman 
Polansky, Claude Leloud!e e Ingmar Bergman para armazenar 
unicamente as obras Dacionais. -

Memória estrangeira também interessa à cultura do País e 
devemos pensar em ampliar ou rever essa legislação em outras 
oportnnídades. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. ~sideme. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pala ctiscutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para discutir.~~ 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o---
destaque do Sr. Vilson Kleinübing está na contramão do projetO __ _ 
civilizatório. -
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Eu descarto, liminarmente, a preocupação do Senador com 
espaços para arquivo. As modernas técnicas hoje, principalmeDie 
no campo da informátiCa,. viabilizam a condensação num simples 
CD-ROOM de uma quantidade fucrivel de metros de filmes cine
matográficos. 

Por cut.."' :!::do, se fêssemcs a..--qui"ar z produção ::~adonal 
de. cinema, a legislaçlo estaria descartada tot~ente, pcrque a 
çmdução na..:iomtl boje é absolutamcnt~ ridkula. Nós não teria
.:acs o que l!l;qtrivar. Pod-<>rlamos arquinr na estante de um cid.a
d~c. a se m.mtcr o ritmo-da produção cinen::m.Wg:áfica br..;:;:~)e=
<.:.!U3l. ru.illlD.t"~~ d..:: produção ci.r:.cm~togrâfica. 

Af<J:,:'-ld,t 2. que.;;t.ão ~':Cnica do arq;;iv.miento pelos m .. ~ios 
m.o:imnos de ;;:t:,:ç.ão a CD:; e (ll.ltros meios aceSSíveis a qualquer 
a.orquivo p~blico de: iofotm?{.io dessa natureza. eu recomeDdaria ao 
Senado da Re~íblk.a que votasse integralmente pela proposta inte
ligente, possível e que ganmt:e ao Brasil manter o acervo do pro-
cesso cultuial c'.o:. d:..'>!II!3leca do mundo inteiro. · 

O SR. PlU.:SiH.ENTE (Júlio Campos)- Sobre a me5~ !'e

querimento que será lidÔ pe~o Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Ne i Sua.).) una. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.110, DE 1995 

SeBhor Presidente, 
Nos tennos da alínea b do art. 312 do Regimento Interno do 

Senado Federal. solicito destaque para votação em separado das' 
expressões "ou estr.mgeüas. exibidas no Brasil", const.a.D.tes do art. 
1° do Projeto de Lei da Câmara n° 4, de· 1995~ que dispõe sobre o 
arquivameDlo de cópias de fdmes cinematográficos e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Senador Wilson 
Kieinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re· 
querimento, a matéria a que se refere sezá votada oportunam~te. 

Em votação o projeto, sem prejuízo do destaque e da emen-
da. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguirite o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1995 
(N' 5.3~, na Casa de O~m) 

Dispõe sobre o arquivamento de cópias de fil
mes cinematográficos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !° Fica assegurado aos autores de obras cinematográfi

cas. nacionais ou estrangeiras, exigidas no Brasil o direito de ar
quivar cópias de sua obras em cinematecas públicas ou entida-. 
des credenciadas em atividades culturais, sem fms lucrativos, a 
serem determinadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. As cópias a qtiC S-e ·rerere este artigo se
rão. fornecidas pelos autores solicitantes, em perfeito estado, 
sem ônus para o órgão depositário. -

Art. 2° As cópias depositadas segundo disposições desta 
lei só poderão ser exibidas pela própria cinemateca ou entidade 
credenciada em ativ;rla.des culturais, sem fins lucrativos, proibi
da a cobrança de ingres~ .... ou contribuição indireta. 

ParágrafO único. Caso seja cobrado iDgresso, contribui
ção de associados ou qualquer outra forma de pagamento indi
reto, os responsáveis pela exibição ficam sujeitos ao pagamento 

de direitos autorais, na forma da Lei n° 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973. 

Art. 3° Os autores que realizarem obras cinematográficas 
nacionais ou em cc-produção com outros palses, com fmancia
me!Jlo total ou parcial ou com incentivos fiscais do Governo brasi
!eiro a..T'Clllivarão cópias de ~.1JJS obrns ol:rig:ttoritt.!!l.ente. -

Pará~o único. O ~rquivamento cbrigat6rio a que se refere 
este a.-:t~:; :;;~rú r~-:l.!i~..:.~:o Jié \SO (ses:senta) dias j,pós a primeira 
r.1(;1;.i·;~\o rúbüc.a C.a ohn. 

1-.rt. 4° A pr;;servação das cópias das ohms cillcmatoc,r-d.fica-s 
d'~po:;:jfa.:.la" de ac~1i'CI.~l com. esta lei é d~ :respr>t'~abilidade do y,,d~ 
E.-x.ccutivo. 

Alt. 5° O POOcr E."(c.;t;.tivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 60 (sessc:u.ta) Uhs a partú: de sur~ VÍ(;~ia. -

.\.:rt. 6° Esta lc.i er:.tn em vig"or na data de sua p'lbi.icação. 
Art. 70 Revogam-se a~ ã:::p:>Sições cm contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) Em votação a ex

pressão ou estrangeiras exibidas no Brasil, constantes do art. I o do 
f!TOjeto. 

Votando sim,. mantém; votando não retira.. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer senta-

dos. (Pausa.) 
Rejeitada. 
Em votação a emenda n° 1 da Comissão de Educação. 
Os Srs. Selladores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação f"mal. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N'1·CE AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
• N'4DE1995 

(N° S.JU .r. de 1990, na origem) 

Suprima-se ao art. 30. t: .:-' Parágrafo único do art. 3°, remn
nerando--se os subsequentes •. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a maté· -
ria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação ftnal que nos termos do parágrafo 
único do. art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secretário em exerócio, Senador 
Ney Suassuna. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 503, DE 1995 
(Da Ccmiissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n' 30 de 1994 (n' 3.578, de 1993, 
na Casa de origem). 

A ciJmissão biretora apresenta a redação Imal da Enlenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmaia n' 30 de 1994 (n' 3.578, 
de 1993 na Casa de Origem), que transforma e cria cargos no 
Quadro de Pessoal do Conselho da Justiça Fedem!. 

Sala de reuoiões da Comissão 17 de agosto de 1995.
Teotônio Vilela Filho, Presidente - Renan Calheiros, Relator -
Antônio Carlos V aladares- José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER N' 503, DE 1995 

Transforma e cria cargos no Quadro de Pes
soal do Conselho da Justiça FederaL 
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EMENDAN" I 

(Corresponde à Subemenda à Emenda n• 1-Plenàrio) 

Dê-se ao parágrafo único do art. 1° do projeto a seguinte re
dação: 

''Não podení ser nomeado oo designado. par.1. os 
cargos de provimento em comissão de q:.~ traia o Anexo 
fi desta Lei, CÔnjlge, companheiro 00 part"~!C al.é O ter
ceiro grau, inclusive, de ministros e oCupantes de c:.~o~ 
de direção do Superior Tribunal de jusL'ça. salvo oo 
case.de servidor efetivo aUmitido mediante co!lauso pú
blico par.o cargo <:ujo nlveJ· de qualificação seja oompatl
vel coma função comissionada a ser exercida.'' 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, :·•· 
querimento que será lido pelo Sr. 1° SectetáriC>em éXétclCiO. SP'...oa~ 
dor Ney Suassu~~a. 

E lido e aprovado o·seguinte 

REQlJERIMKNTO N" 1.111, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tem1os do art. 321 do Regimento Intemo. requeiro dis

pensa de publicação. pam imediata discussão e votaçio, da reda
ção final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmata n• 
30, de 1994 (n• 3578193, na Casa de origem), de iniciativa do Su
perior Tribunal de Justiça, que transfOIIDA e cria auges no Quadro 
de Pessoal do Conselbo da Justiça Fedenl. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1995.- Ney Suassuna. 

(Corresponde ao destaque aprovado em plenário) 

Suprima-se do art. 1 o do projeto as expressões "ou estran
geiras, exibidas no Brasil". 

EMENDAN"Z 

(Corresponde à Emenda n• 1-CE) 

''Suprima-se o art. 3° e seu parágrafo único, renumerandO~ 
se os S'Jbseqúentes." 

O SR. PRo<:SIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re
')lerimento que P..rá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. sena.:. 
dor Ney Suassuna. 

E lido e ap:ovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.112, DE 1995 

Nos tetrr!.::JS do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de rr.:bl.ka·~o. para imediata discussão e votação, da reda
ção final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Càmaia n• 4, 
de ]995 (n• 5315190, na Casa de origem), que dispõe sobre o ar
quivamento de oSpias de filmes cinematográficos e dá outras pro:: 
vidências. 

Sala <las Sessões, 17 de agosto de 1995. - Ney Suasmna. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·Aprovado o reque
rimer.~~. p::ssa-se ~ imediata apreciação da redação fmal.. 

Em disc.ussãd a redaçio fmal. (Pausa.) 

Não haVf'illclo quem peça a pa1avra, encexro a discussão. 

E.LO.VO~. O SR. PRESIDENTE (J\llio Campos) -Aprovado o reque- _ 
Ü'> Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Fauf<.) 
rimento, passa-se à imediata a!ftCiaçio da mlação fmal. 

Em discussão a redaçio fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pallvm, enceno a disMJssão 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadon:s que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçio final, o projeto vai à Câmata dos Depu

tados. 
O SR. PRESIDENTE (J\llio Campos) • Sobre a mesa, ,.,. 

dação fmal que será lida peloSr.1"Soerotirio em exercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

É lida a ~eguinte 

PARECEJtN'504,DE1995 
(Da Canissio DiretOià) 

Redaçio flnal das Emendas do Senado ao Pro
jete de Lei da Câmara n° 4, de 1995 (n° 5315, de 
1990, na Ca.o;a de origem.) 

A Comissllc Diretora apresenta a redação fmal das Emen
das ciD Sen.:áu ao Projeto de Lei da Câmam n° 4, de 1995 (n° 
53!5, de 1990, na Casa de origem), que dispõe sobre o arquiva
mento de cópias de filmes cinematográfiCOs e dá outras providên· 
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de agosto de 1995.- Jú
lio Campos, Presidente - Renan Calheiros, ReJ.toc- Ernandes 
Amorim- Le-.y Dias. 

ANEXO AO PARECER N" 504, DE 1995 

Dispõe sobre o arquivamento de cópias de fil
mes cinematográficos e dá outras providências. 

EMENDAN"I 

Aprovada. 

Aprovada~ redação fmal, -o projeto-vai à Càmara dos Depii~ 
lados. 

O Sr. Júlio Campos, 2<> Vice-Presidente, deixa a 
_cadeira da presidência •. quii é ocUjxlda pelo Sr. Ney 
SuàSsuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Há oradores iDS- _ 
critos. 

Com a palavta o Senador Júlio Campos, por cessão do Se
nador Renan Calbeiros. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, há FOUCOS dias o Brasil flcou chocado com os aconteci
mentos oconidos em Corumbiara, no &tado de Rondônia, quando 
mais de I 1 posseiros foram mortos e 60 ficaram feridos, incluindo 
~lguns militares, por oeasião da evacuação da área da Fazenda 
Santa Elina. recentemente invadida naquele vizinho Estado de 
~'dato Grosso. -

Um fato lamentável para um país que possui tantas terras. 
"'como o Brasil. principalmente para uma região agrícola, o Centro~ 
Oeste ·e a Amazônia bràsileira. 

O fato ocorrido em Corumbiara repercutiu no mundo todo 
· em virtude da incompetência do IN"CRA para fazer uma desapro
priação na época opox1nna. Nos próximos dias fato idêntico a esse 
podetá ocorrer na região de Suiá-Mussu. nas Dllli)leDS da BR-158, 
no nordeste de Mato Grosso. 

Ontem fui procurado pelo Sr. Pedro Rego de AlbuquOitjue, 
Presidente da Associação de Desenvolvimento ColtlllDÍlárÍo do 
Pequeno Produtor de Nova Suiá, no Municlpio de São Félix do . 
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Araguaia, que se encontrava bastante apreensivo quanto ã. atitude 
da FUNAI em relação à Vila de Nova Suiá. 

Em Rondônia o problema foi causado pelo INCRA; em 
Mato Grosso poderá ser causado pela FUNAL V. Ex's poderáo até 
estranhar eu dizer que a FUNAI poderá causar um problema., im
plicando na matança de posseiros, de produtores mrais, quando 
esse assunto não lhe diz respeito. 

Explico: em 1992. com o advento da EC0-92, a empresa 
Liquigaz, proprietária da Fazenda Suiá-Mussu, fez a doação dessa 
gleba aos índios Xavames, que se retiraram daquela área em 1965. 
Há trinta auos, aquela área que pertencia à connmidade indígena, 
ttansferida para uma região mais ao sul da Suiá-Mussu, foi ocupa
da por empresários que implantuam ali uma grlinde empresa agro
pecuária. 

A ~de 1992, quando o grupo italiano Liquigazresolveu 
afastar-se de lá e retransmitir a tena para os fudios, surgiu um 
grande gmpo de possei:rçs, de brasileiros sem-terra, de homens hu
mildes, de mãos calosas, de :trabalhadores de sol a sol, que ocupoo 
aquela área imediatamente. Os ÍD.dios deveriam receber essa doa
ção. mas hoje os antigos trabalhadores sem-terra estão plantando 
nessa. área para o sustento da sua própria família e CQD.tribuindo 
pap. a produção do Estado do Mato Grosso. 

O próprio cacique da reserva Pimentel Barbosa afmnou, há 
poucos dias, qu~ não se interessa mais por-aquela gleba. uma vez 
que estão ocupando outra área mais própria para uma comunidade 
indígena. Essa área da Suiá-Mussu está ocupada hoje por mais da 
tiês mil pessoas, que ali estão implantando um projeto de reforma 
agrária sem a participação do INCRA. sem a participação do go
verno estadual e sem a participação da prefeib.!ra municipal Agora 
a FUNAI quer interromper esse programa de ocupação. 

A vila tem cerca de 370 casas. Mais de t:res mil pessoas, re
pito, residem nessa área e produzem. tendo plantadas hoje cerca de 
seiscentas mil covas de banana, plantados cento e dez alqueires de 
gergelim e produzindo quarenta e cinco tDneladas de arroz, sessen
ta toneladas de milho e dezoito mil e quinhentas toneladis de gaa
riroba. Trata-se. portanto, de uma área altameDte produtiva, e o 
Governo Fedetal tem de atender à reivindicação dos posseiros. 

O Sr.Emandes Amorim- Concede-me y.Ex .. umaparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS: Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Emandes Amorim .- Nesses últimos dias, no plená
rio do Senado, tenho feito vários discursos com relação ao proble
ma indígena e à questão das invasões, pri;nêipalm.ente em nosso 
Estado, Rondônia.. No dia anterior àquela chacina, neste plenário, 
pedi a atenção do governo federal e do estadual Logo após, vie
ram aqueles acontecimentos, culmiD.ando com a morte de ·nove 
posseiros e dois policiais, num embate sangrento, até pela per
versidade da atuação da Polícia Militar do Estado de Rondônia. 
Vejo que V. Ex.•, também preoCupado, denuncia dessa tribuna 
problemas referentes a índios e posseiros. Enquanto isso, vê-se 
por parte do governo federal o descaso, principalmente do IN
CRA. que deveria evitar esses conflitos.- O INCRA, que não 
dispõe de recursos, está parado há muito. Há poucos dias, ouvi
mos o Presidente dizer que teria desapropriado várias áreas, in
clusive em RondôD:ia. Penso que essas desapropriações não 
ocorrer.un, ou aconteceram em área já assentada,. que apenas 
aguardava documentos para a regularização. Cabe ao Presiden
te da República assumir o compromisso de dar terra a essa gen
te que quer trabalhar, bem como implantarprojetos fundiários sé
rios., até porque no meu Estado vários projetes fOiam implantados 
e abandouados por falta de apoio do govemo federal, por falta de 

estrada e de assistência médica. FicO-observando o governo. que 
tem intenção de fazer novos assentamentos. Muitos posseiros qu~ 
rem enttar em fazendas já produtivas. Não querem áreas de mata. 
como as que existem na Amazônia e em toda a Região Norte, p:>r
que sabem que não terão assistência.. Por isso. cabe ao governo fe
deral ouvir as advertências de V. Exae tomar as providências cabí· 
veis. 

O Sr.Romeu Tuma ~V. Ex1 concede-me um aparte? 

O Sr. José Abreu Bianco • V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Em primeiro lugar. concedo o 
aparte ao Senador Romeu Tuma. que já o havia pedido, e, poste
riotm.em.e, ao Senador José Bianco: 

O Sr. Romeu Tuma ~ Senado! Júlio Campos, Sts-. Senado-
res, V. Ex~'~ trata de um assunto com que esta Casa deveria preocu~ 
par-se par.t. ttaçmnos algumas normas de comportamento. visto 
que a vontade política do governo se esvazia sempre em seguida a 
um fato gtave como esse a que V. EX.• se referiu. Não se pode. per~ -
manentemente, responsabilizar a polícia ·porque, segundo os argu
meDtos, ela não está preparada para agir. V. Ex• foi governador e. 
como vários governadores que ·ocupam, cóm destaque e muita 
honra. asseutos nesta Casa, sabe o que é cumprir uma medida 
judicial: Muitas vezes, até sob ameaça de intervenção, a Justiça 
exige o seu cumprimento. Todos sabemos que a única forma de 
emPregar a força é usando a polícia militar. Preparada ou não 
para esse tipo de ação, a polícia militar é a única força que os 
govemadores têm à sua disposição. Por que motivo o juiz nãO 
comanda a operação policial pessoalmente diante de informa
~ da possibilidade de um desdobramento em resultados gra
ves? Penso que os juízes deveriam acompanhar a diligência po
licial. Eles não podem deixá-Ja à mercê de qualquer pessoa. 
pois, amanhã, ao cumprir uma ordem, a polícia· pode passar â 
ser parte, como homicida, de um entrevera grave como esse, o 
que lamentamos ... Não há, portanto. uma decisão em profundi
dade. Recentemente, li ter afirmado o ministro que, feitas as 
demarCações de terras inqígenas, cumpriria as determinações e 
discutiria o problema das aemais· áreas ocupadas por agriculto
res, ocupações que, às vezes_, já duram quase um século. com~ 
alguns governadores e Senadores dos Estados do Norte sabem. ... 
Quero, ao cumprimentar V. Exa, apoiá-lo e pedir ao Governo 
que tome uma decisão definitiva, a fim de que nãO se procure 
um bode expiatório para cada caso de violênçía que vier a ex.is
tir, pois essa Clllpa sempre iiá recair sobre a polícia.. -

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Com muita
honra. Senador Romeu Tuoia, incorporo o aparte de V. Ex• ao 
meu proDDnciamento. 

O Sr. José Bianco - Senador Júlio Campos, V. Ex• se refe
riu ao triste, consttangedor e lamentável, sob todos os aspectos, 
fato ocorrido recentemente em nosso Estado. Como aca&-u de 
dizer o nobre Senador Romeu Tuma. não adianta, neste mo
mento, ficar procurando esse ou aquele _culpado. Na verdade, 
os culpados, creio, somos todos nós. pois todas as lideranças do 
País, sejam políticas, religiosas, civis ou militares, têm o enten
dimento de que é necessário que se tenha uma política agrária 
séria. Entra governo, sai govemo, todos inicíam seus mandatos 
com promessas de aplicar e implementar políticas agrárias, 
nias. na prática, não vemos quase nada. O Govemo Fernando_ 
Henrique Cardoso, que nos merece todo o respeito, tem um 
programa que eu diria até ous-ado, visando asSentar até o Ímal 
do seu mandato nada menos do -que 200 mil famílias. Ocone 
que até agora., quase um ano de governo, poUco ou nada vimos 
em termos de reforma agrária. Nesse sentido. aproveito a conces-
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são que V. Ex .. me faz para informar a esta Casa que estou colhen~ 
do assinaruras dos meus colegas para requerer a instalação de uma 
CPL para que possamos fazer uma avaliação do INCRA-.~ Não 
pura e simplesmente avaliar. Mas há inúmeras deriúncias de su
perlaturamento nas terras desapropriadas. Precisamos verif1car 
as condições reais do INCRA. porque sabemos todos- princi
palmente nós que somos da região Centro-Oeste e Norte -
que· o INCRA hoje é um órgão desmotiVci.do, esfacelado, e 
não vejo aquele órgão como um organismo prepara.do para a 
execução desse ousado programa de reforma agrária do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Quero parabenizar e 
cumprimentar V. Ex .. pela oportunidade do tema que traz a 
debate. aliás. um assunto premente, porque as autoridades 
maiores não podem mais deixar de lado a busca de solução 
para os problemas que V. Exa. está trazendo ao debate, por
que novos fatos poderão acontecer, inclusive no E~tado de 
Rondônia. A propósito. já comunicamos esse fatO a S. f?x .. o 
Sr. Ministro da Justiça. Nelson Jobim. Esperamos que não 
ocon:am novos fato:.:, Jnas têm tudo para ocon:er; novos fatos 
lamentáveis, como aqueleS que ocorreram recenterÕente no meu 
Estado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Seoador José 
Bjanco. N6s também. a Bancada de Mato Grosso no Senado Fe
deral, os três Senadores, estaremos daqui a pouco, às 18 horas, 
no MiniStério da Justiça, levando ao Ministro Nelson Jobim 
nossa preocupação com essa situação, que a FUNAI poderá fa
zer ocorrer em Mato Grosso, sem necessidade, pon:JUe lá temos 
hoje treze milhões de hectares de tena de reservas indígenas, 
para uma população de seis mil índios. Em Mato Grosso, o ín
dio, ao nascer, já é proprietário de Uma fazenda de dois mil 
hectares. Cada índio, do mamando ao caducando, tem direito a 
uma fazenda de dois mil hectares. Nessa área de Suiá-Missu 
não há nenhum índio hoje, e há uma pressão da FUNAI no sen
tido de fazer com que os índios, que já estão acomodados na 
Reserva Pimentel Barbosa, 500 quilômetros distantes dessa 
área, mudem para essa outm, que não tem mais ~ta.:eara eles 
caçarem. não tem mais rio para eles pescarem. E apenas uma 
questão de bixra de deteiiD..inados indigenistas que querem cau-
sar tumulto à comunidade mato-grossense. · 

O Sr. Carlos Bezerra- V. Ex .. me permite um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com atenção o aparte do 
Senador Carlos Bezerm. · 

O Sr. Carlos Bezerra -V. Ex .. esti chamando a: aten
ção para um problema muito sério. Mato Grosso está viven
do momentos de tensão nestes dias. Nesta semana. houve a 
invasão de duas propriedades. Segundo notícia que circula, 
quarenta propriedades deverão ser invadidas nos próximos 
dias. Há um movimento nacional dirigido a Mato Grosso no 
sentido da invasão de propriedade. Nesse caso, temos lá cer
ca de mil fa.mllias trabalhando', produzindo,· fa.m.I1ias que es~ 
tão lá e que ocuparam as terras dessa multinacional italiana, 
e boje o govemo quer desalojá-las para transformar a área, 
aliás, já transformou em mais uma reserva i.zidigeDã.. Quem 
retirou os índios dali na década de setenta foi o Governo Fe
deral, com aviões da F AB; limpou a área para essa multinacio
nal tomar conta da terra. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Foi em 1965. 

O Sr. Carlos Barbosa - Pois bem. O Governo Fedexal fez 
isso com o apoio da FAR Eu sei a opmião dos índios a esse res~ 
peito, porque eles estiveram em meu gabinete. e eu Ibes perguntei: 
''Vocês querem ou não querem a teo;a?" Eles me responderam: 

''Não queremos a tetra,. porque a tena é podre". Ou seja. está de
gradada. Agora, essas mil famílias vivem momemoS de io.tranqiií
lidade. Toda a área governamental não se posiciona de forma 
cOrreta perante essa questão. Há uma espada de Dâmocles 
em cima da cabeça daquelas famílias. Todos os dias chegam 
notícias. Isso é um contra-senso. Ao mesmo tempo em que 
diz que vai fazer um programa de reforma agrária e assentar 
40 mil famílias, o governo leva intranqüilidade a famílias 
que já estão asSentadas. Senador 11llio Campos, entendo -
neste caso, comungo do mesmo pensamento de V. Exa. - que 
deve haver uma solução urgente para esse problema, no sen
tido de que essas famílias possam ficar trabalhando naquela 
área. Se houver algum abuso, se alguém tomar terras além 
do limite permitido, que seja retirado da área e que a mesma 
seja redistribuída para os sem-terra. Em Mato Grosso. há vá
rios acampamentos dos sem-terra, próximo a essa área, em 
Nova Xavantina. há. um grande acampamento dos sem-ter
ra. Essa terra deve ser redistribuída entre aqueles que es
tão acampados nas periferias das cidades. Portanto, quero 
parabenizar V. Ex .. por cobrar uma solução para esse gra
ve problema. Cobrei do Governador Dante de Oliveira uni
posicionamento em relação a esse assunto. O Governo dO 
Estado tem que se posicionar, bem como o Governe· Fede
ral, o INCRA e o Ministério da Justiça têm que encontrar, 
urgentemente, uma solução para esse caso. Muito obrigado. 
Senador Júlio Campos. 

O SR. JULIO CAMPOS - Muito obrigado a V. Ex". Posso 
dar o testemunho de que realmente essa questão tem o consenso da 
.bancada no Senado, porque somos de partidos conttários, somOs. 
adveiSários políticos no nosso Estado, V. Ex .. e eu nunca comun
gamos do mesmo palanque, mas sentimos que, neste instante, te
mos que fazer alguma coisa. O pensamento de V. Ex .. é o meu 
pensame.Dto. porque entendemos que aquela situação vai acarretar 
outros problemas; se nãQ houver uma providência por parte do Sr. 
Ministro Nelson Jobim e da alta direção da FUNAI aqui em BillSÍ· 
lia. . 

Além do problema de São Félix do Amguaia. das ternos do 
Suiá~Missu. estamos preorupados com o que está ocorrendo nas 
últimas horas no Mato Grosso. Uma onda de invasão de terras ... 
começa a tomar conta do nosso Estado. Nas últimas horas. no 
município de Rondon6polis. nas proximidades de Pedra Preta, 
uma fazenda altamente produtiva já. foi invadida pelo Movi~ -
mento dos Sem-Terra em nível nacional, comandado pelas lide
ranças nacionais e não pelas locais, porque as locais têm respei
tado a situação de tenas produtivas. A preocupação maior é 
uma declaxação gue ouvi do Governador do Estado do Mato 
Grosso, Dante de Oliveint, de que se a Juíza da comarca tomar 
uma providência de deferir a liminar no sentido de impedir a -
saída desses posseiros daquela fazenda produtiva, ele não iiá 
to.r:i::l.ar nenhuma providência. 

Este é uma assunto muito grave, muito polêmico. Há dois 
dias, a Bancada Federal. rellilida com o Governador. disse-lhe da 
ptOOCUpação de que Mato Grosso Dão pode ficar alvo desse tipo de 
luta e que temos condições de resolver, dentro da paz. os proble
mas dos sem-terra. mas Dão podemos partir par.> o absurdo das in
vasões comandadas por Iideianças nacionais. 

O Sr.Carlos Bez.erTã -P~e-me V. Ex .. um aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS · Com muita honra. Senador Car
los Bezena. 

O Sr. Carlos Bezerra - Há uma hora, conversei com o Go
vernador. Terminou há. pouco a reunião, no Palácio do Governo, 
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com todas as lideranças. representantes dos sem-ten-a. dos proprie
tários. sindicatos, federação. O Govemador adotou hoje uma posi
ção, que é pública. S. Ex• não concorda com esse tipo de invasão. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Graças a Deus! 

O Sr. Carlos Bezerra - S. Ex• é a favor da reforma agrária. 
Vai lutar para viabilizá-Ia.. mas não concorda com esse tipo de 
invasão e que todos os proprietários de terra em Mato Grosso 
vivam momentos de tensão peJ.maiteD.te em função da irrespon
sabilidade de alguns. A sua posição é de não apoiar esse tipo de 
invasão. Propus-lhe - e S. Ex• concordou - estabelecermos uma 
comissão de negociação imediatam.ente, para ver se consegui
mos uma solução para o problema. sem violência; sem mortes, 
sem assassinatos, como ocorreu em Rondôni~ E preciso que 
haja uma negociação intensa entre o Governo e os sem-terra 
que ·estão lá, para que consigamos resolver tudo em paz. com 
calma. O Govemador do Estado, há uma hora. comunicOu-me o 
resultado da reunião e disse que essa era a sua posição. Muito 
obrigado a V. Ex• pelo aparte. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Fico muito feliz ~m a notícia 
que V. Ex• transmite ao Senado Fedetal. qual seja, a de que o Go
vernador do Estado, reunido no Palácio Paiaguãs, com as lider.m
ças de todas as correntes que compõem aquele movimento, cbegcc 
a essa conclusão de resolver o problema em paz. 

Coioco--me à disposição de participar~ ajudar no que for 
preciso, como integrante dessa comissão. para evitarmos que 
Mato Grosso repita essa intranqUilidade vivida nas últimas ho
ras com relação à notícia de que mais de 40 fazendas poderiam 
ser invadidas naquele EStado pelo Movimento Nacional dos 
Sem-Tena. -

Sr. Presidente, o terceiro assunto que abordo na tarde de 
hoje. nesta tribum. é com relação ao nosso Fundo Constitucional 
de FtnaJmiamento do Centro-Oeste. 

Um dos principais instrumentos da pelitiea ecooomiea dos
liDados a apoiar atividades produtivas da região em desenvolvi
mento, reduzindo desigualdades geoeeooômícas e dimiDnindo as 
disparidades na distribuição da renda e da riqueza. os fundos cons
timcionais: foram legalmente instituídos para cumprir a sua fmali
dade constitucional. No entanto. nos dias de hoje. afastaram-se dos 
seus objetivos iriiciais e desvirtuamln-se. chegando até mesmo a 
produzir efeitos conlr.lrios à sua fmalidade. 

Refu:o-me especificamente ao FCO - Fwido CoostituciODai 
de Fmanciamento do Centro-Oeste, instituído pela Coostituíção 
Fedetal de 1988, regulamentado pela lei n• 7:827,de 27 de setem
bro de 1989. cujo objetivo seria contn'"buírpara o desenvolvimento 
econômico e social da Região Centro-Oeste, allavés do aperte de 
rocursos adequados ao financiamento dos setores produtivos re-
gionais. · · -

Teoricamente, o Fundo Constitucional de FIIWICiamento do 
Centro-Oeste concede apoio fmanceiro permanente às atividades 
agropecuárias. agroindustriais. minerais e turísticas da Região 
Cemro-Oeste, jã tendo realizado 37.830 operações até o fmal do 
ano passado. 

Afmno que o FCO teoricamente co..,.,de apoio às ativida
des podutivas do Centro-Oeste, potque os produtores do Estado 
de Mato Grosso que acreditarun neste programa administrado na 
nossa região pelo Banco do Brasil, e, no caso da Região Amazôui
ca, pelo BASA-FNO, estão passando por grandes dificuldades 
econômico-fmanceiras provocadas pelas elevadas taxas de juros, 
coneções e encargos do principal de suas dívidas. Muitos deles es
tão na iminência de perderem suas propriedades em decorn\ncia da 
situação a que foram Ic:_vados por essa política perversa. 

Nos contatos :Permanentes que mantenho com agricultores e 
produtores do meu Estado, é enorme o clamor contra as absurdas 
taxas de juros, incompatíveis com a atividade agrícola, que é sub
sidiada em todos os países desenvolvidos do mundo. 

É impossível de se dar ao agricultor o mesmo tratamento 
que pode ser dado ao, grande empresário industrial que não depen
de de chuvas, de pragas, de intempéries nem de ciclos produtivos. 
das colheitas para realizar a programação de sua produção. 

Todos os países que pz:aticam políticas econômicas sérias e 
responsáveis, apesar de serem contra medidas protecionistas, ex.ce
blam. o setor agrícola, pois o risco aí envolvido é elevado. Basta 
lembrar que os antigos países comunistas da Cortina de Ferro ja
mais conseguiram aplicar suas técnicas de pl.ao.ejamento ao setor 
agrícola.. fracassando totalmente nessa ativid.a.Qe, importando ali
mentos e adorando medidas de racionamento. 

O Sr.Ademir Andrade- Pemrite-me V. Ex .. u~aparte'? 
O ,JÚLIO CAMPOS- Com prazer ouço V .Ex". 
O Sr. Ademir Andrade - Senador Júlio Campos, especifi

camente sobre essa questão dos fundos constitucionais das regiões 
menos desenvolvidas, gostaria de· lembrar a V. Ex .. que a solução 
desse problema se encontra em nossas mãos. Existe uma medi
da provisória do Presidente da República, da qual é Relator 0 
nosso Colega Jonas P~eiro. Creio que aqui devemos dar 0 -

tratamento a ela, fazendo a cç>nversão necessária para atender o 
interesse desses afP-cultores que V. Ex. .. defende. Concordo ple
namente que essa politica agrícola adotada pelo Governo. a po
lítica da TR, é impossível de ser praticada e vai levar o País a 
y.ma situação de extrema dificuldade. Mts acho que devemos 
nos unir aqui para fazer as modificações necessárias, e o Con
gresso Nacional, ouvindo a voz do povo e não a voz do Poder 
Executivo, deve se manifestar com autonomia para aprovar 
aquilo que é melhor para o nosso País. 

O SR. JÚLIO ~AMPOS - Muito obrigado, Senador 
Ademir Andrade. Concordo em gênero, mímero e grau com seu 
apa.rte.'Por quê? Porque boje o cidadão do Pa!é, do Ama.zonas. do_ 
Centro-Oeste. de Goiás. dC·:Mato Grosso, de onde for. que fez um 
fmanciamento com através ~- fundos constimcionais, que de
veriam setvir de incentivo ao desenvolvimento da região, pratica
mente não tem como pagar. 

Creio que o momento é este, a hora é agem. Neste instante 
em que o Senador Jonas Pinheiro~ ilustre companheiro da Ban
cada Federal de Mato Grosso, é o Relator dessa medida provi
sória, temos que modificá-Ia, fazer sua conversão num projeto 
de lei que venha ao encontro dos anseios dos devedores dos 
fundos constitucionais. sejam do Nordeste, do Centro-Oeste ou 
do Norte brasileiro. que V. Ex• muito bem representa neste Par
lamento Nacional. 

O Brasil, como País vocacionado para ã. produção agríco
la, não pode incorrer nos mesmos erros dos modelos fracassados 
penalizando o setor agrícola. E a pior situação pant o agriculr.or é 
retirar sua condição de produzir. penhorando seus bens, jogando o 
homem na marginalidade, tirando sua dignidade, sua cOndição de 
produtor dedicado ao trabalho! 

Os responsáveis pela exeqção da politica agrlcola precisam 
vivencial' a realidade do campo. E impossível fazer política agríco
la a partir de salas refrigeradas em Brasília: é necessário ir ao cam-
po, ver a realidade, verificar que não se trata de pleito descabido. 
de oferecer privilégios aos produtores agrícolas, principalmente 
aos pequenos produtores. 

Trata-se, efetivam.ente. de dar ao agricultor as condições 
mínimas para o exercício digno de sua atividade produtora, sem 
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ter que entregar suas terras, ver sua famíliã despejada, -Seus bens 
destruídos, por cobrança extorsiva de juros assassinos. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, nenhum de nós, ne
nhum dos homens públicos de responsabilidade que compõem o 
Senado Fedenll deseja a volta da inflação, o descontrole monetá
rio, mUito menos o crescimento do déficit público: todos aqui 
apoiamos o Plano Real, o equilíbrio monetário e íiSCal, a austeri
dade govemamental. 

Nenhum de n6s deseja,. por outro lado, a falência do setor 
produtivo, a bancatrota da agriculrura, da indústria e do comércio, 
em nome de uma política monetária excessivaril.Cnte restritiva, 
como está sendo a adotada pelo atnal Govemo. 

Todos DÓs desejamos o desenvolvimento séci.~nômico 
do Brasil; sem desigualdades regionais, -sem concentração iníqua 
da riqueza e da renda, sem inflação, sem estagruição, sem recessão, 
sem falências, sein concotda:tas, sem desemprego. 

É grave o momento Por que passa a a_griculturn brasileira, 
mais grave ainda a· situàçã~ dos pequenos produton$ dos Estados 
mais pobres, COIDD Mato Grosso, onde a inadimplência é elevada; 
é totalmenle impossível saldar os débitos junto aos bancos com as 

. taxas de juros que ulttapassam o escandaloso nível de cem por cento 
ao an~ em dólar, oo em termos reais, de mais de 60% ao ano. 

· Os pequenos produtores rurais ~tão emigrando para as 
grandes óu pequenas e mêdias cidades, tornando mais gmve a si- # 

tuação urbana do País. pois nãó mais dispõem de leiras para plan- · 
tare produzir. Daí por que o inchaço de ~sas cidades. 

Estoo colocando à dispós~ção dOs membros desta Casa do 
Congresso Nacional diversos documentos_ que recebi de empresá
rios, políticos, produtores rurais, de representames dos segmentos 
sociais. que comprovam o escândalo da evolução das dívidas dos 
produtores para com o Fundo ConstituciOJial de Fmanciamen:to do 
C..eotro-Oeste (FCO). 

Quem pegou emprestado para comprar um trator pelo FCO 
já o pagou e ainda deve mais dois tratores pela frente. N'mguém 
agüenta tal situação. . 

Os produtores do meu Estado, Mato Grosso, os produtores 
das nossas Regiões Centro-Oeste e Norte do 'Brasil espexam. que o 
Governo Federal cumpta o estabelecido na Constituição Federal e 
que o Ftmdo Constitucional de Financiãmento do Cen!ro-Oeste 
seja efetivamente um instrumem.o de- apoio ao financiamento das 
atividades produtivas regionais e llllnca um instrumento de des
truição da nossa economia. 

Infeliz de alguns parlamentares que não ocupam a tribuna 
desta Casa para defender seu povo e sua região. Wao teDho vergo
nha de vir aqui, mais uma vez, fazer um apelo ao Presidente da 
República, ao Ministro da Economia e ao da Fazenda, Pedro Ma
lan, a toda a área econômica do Governo Federal para que se sen
sibilizem, neste instante. 

Tenho certeza de que o Presidente Eem.ando--Hemique. 
Cardoso- fiel ao seu programa-de Governo e aos seuS compro
missos assumidos com o povo brasileiro, por ocasião da sua 
eleição em 3 de outubro do ano passado, da qual tive a honra 
de pd.t.""ticipar ao seu lado, como ãliado incondicional da coliga
ção que o elegeu, bem como a Marco Antônio Maciel- há de 
cumprir os compromissos assumidos em praça pública diante 
do povo mato-grossense por ocasião da sua visita a Capital do 
nosso Estado, Cuiabá. , 

Tenho certeza de que Sua Excelência. embora vivendo 
momentos difíceis. conturbados., da política nacional, há de reser
var um pequeno petío:lo do seu tempo para corrigir tão grave si
tuação, como são os fundos constitucionais, principalnieme do 
Centro-Oeste. ------ -- -

E, neste instante, encerrando as minhas palavtas., quero aírr
mar pe:taDte V. Ex• que Mato Grosso tem correspondido aos ape
los do Brasil. O nosso Estado hoje produz 7,5 milhões de tonela
das de grãos; tem no seu solo mais de 12 milhões de cabeças de 
gado; é um grande produtor de ouro; é um Eslado carente de infta
estrutlna. Apesar de todas essas diflCU!dades, o Estado de Mato 
Grosso tem conespondido ao apelo de fazer o cresc.imento da Na~ 
ção brasileira. 

Espero que o Govemo Federal faça justiça para com o nos
so Estado. 

Tenh? <lito, Sr. Presidente. 

. O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex' tem a pala, 
vra por vinte m.iputos. -

O SR. ADEMIR ANDRADE (FSB-PA. Como Líder. PrO
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,St's eSrs.Selladores, 
eu gostaria de fazer um registro e uma qpeixa com relação ao 
comport:amenl:o do Governo federal. 

Mais uma vez. t:ctgo a qUestão específica das rodovias da 
Região Norte deste país: a da T.ransamazônica e a da Santaré:m
Cuiabá. Repito que os parlamentares deste Congresso Nacio
nal, com o maiOr cuidado e empenho, no ano passado, coloca
runno Orçamento da União, para 1995, cerca de R$33 milbõés 
para ~sas rodovias no Estado do Pará. O Ministro JOsé Sena 
vetou esses recursos. Houve manifestação por parte dos Prefei
tos, do Governador~ de todos os Deputados Federais, dos Sena
,Pores do Estado do Pará, protestando contra essa atitude de S. 
Ex•. Essa questão, inclusive, foi levantada e assumida pela 
Bancada Parlamentar da Amazônia, que foi recebida pelo Se
nhor Presidente da República. Vários Prefeitos da região foram 
recebidos em audiência por Sua Excelência e pelos Ministros, C 
as soluções foram prometidas. 

Finalmente, pareCe que um acerto foi feito, um acerto 
que atende em parte às nossas necessidades. Há um compromis· 
so do Govemo Fedem! de "encaminhar um pedido de verba suple
melllar da Oidem de R$260 milhões, dos quais R$20 milhões se
riam destinados especificamente ao Estado do Par.\. Nos acertos, 
R$10 mi.Ihões seriam destinados ao asfaltamento de uma parte da ... 
Santarém-Cuiabá, num trecl!o que vai de Rw:ópolis até Santarém; 
R$7 milhões seriam aplicados na Rodovia BR-222, que liga a Be
lém-Brasília à Transamazôn..ica, unindo as cidades de Dom Eliseu 
e Marabá; RS3 milhões para a recuperação, ou seja, substituição 
de pontes de madeira por pontes de concreto, na Rodovia Transa
mazônica. 

Algt,UlS convênios de valores insignificantes foram f.ttmados 
com prefeituras municipais. para que elas, com seus e(plipamen
tos, recuperassem essas rodovias. 

Sr. Pre...o;idente,-parere q~re e&Govemo--não--saOO-como a 
coisas funcioDam- A ~ia para se liberar dloheiro é algo ab
solutamente' incompreensível e inaceitáveL 

O Ministro José Serra prometeu que esse pedido de verba 
suplementar estaria sendo enviado ao Congresso Nacional n.o dia 
1 o de agosto. Hoje são 17 de agosto e durante toda a semana eu e 
outros parlamentares do Estado do Par.\ tentamos umi audiência 
com S. Exa e não houve qualquer resposta,. qualquer atenção no 
sentido de nos ouvir e saber o que desejávamos. 

É preciso registrar que obras nessas rodovias do Norte do 
País somente poderão ser realizadas no período que vai de maio a 
novembro de cada ano. A partir de dezembro até maio do a.D.o se-
guinte é i.m.p:Jssíve4. é impraticável fazer-se qualquer serviço nes
sas rodovias, pois o invem.o é intenso, as chuvas são diárias, fortes--

'"" 
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e permanentes e não permitem qualquer espécie de trabalho com 
ten:aplanagem. . 

P_ortanto, venho ao plenário registrar que o Govemo fede.. 
ral está "enrolando" as _autoridades do Pará e "emolando" o 
próprio Governador do Estado, Almir Gabriel, que tanto tem-se 
empenhado, dedicado em conseguir recursos tão amplamente 
prometidos. 

Esse pedido de verba suplementar sequer chegou ao Con
gresso Naciooal.e. no momento em que chegar, provavelmente, le
vará algum tempo para ser aprovado, dado os trâmites da burocra
cia pam a efetivação de concon:ências públicas para liberação de 
recursos, podendo chegar a novembro, quando nã.o teremos mais 
condição de fazer trabalho de espéole alguma. 

Além de tudo, há o erro de que esse :recmso. totalizando 
R$20 milhões. está concentrado em apenas dois setores dessas- ro
dovias, sendo absolutamente insi_gW,ficaote o que foi repas;sado 
para as prefeituras. 

Tenho aqui uni oficià que me foi dirigido, hoje. pelo Dire
tor-Gera! de DNER, Dr. Tàtclsio Delgado, com quem estive oa se
gunda-feira próxima passada, que demonstr.l que os convênios 
com prefeitunlS, Pata recuperar trechos que vão de 50 a 200 quilô_:
metros, variam da ordem de R$8 mil a, no máximo, RS!IS mil. E 
insignifi~te o que é dado: 

Entendo que desses R$20 milhões que estão previstos, pelo 
menos mais R$2 milhões deveriam ·ser destinados a essas prefeitu
ras para fortalecer as suas possibilidades de trabalho na recupera
ção dessas duas rodovias. 

IDclusive, amanhã, vou ter um encontro com o Governador 
Almir Gabriel Não é possível tamanha enganação. pois, no mo
mepto em que se estabelece que vai haver uma suplementação, 
com a imprensa noticiando que estão previstos R$20 milhões para 
serem gastos na· Tra.Dsamazõnica, ,na Cuiabá-Santaxém, cria-se 
uma ilusão na população e uma expedaliva nas liderallças políticas. E 
o que pe=bemos é que essa expectativa, esses amlncios não passam 
de enganaÇão, pelo comportamerto de próprio Govemo. · 

Há poucos dias, tentei liberar um recurso no Incra, desti
nado ao Estado do Pará, que tem R$6 milhões a rec'eber em 
1995. Agora, já no fmal de julho, após quase 6!J dias de audiên
cias com o Ministro da Agricultura e com o Presidente do In
cra, de pressões sobre o Secretário do Tesouro, Murilo Portu
gal, e outro senhor - de quem não me lembro o nome - no Mi
nistério da Fazenda. que trabalha com a li~. conseguimos 
receber a primeira parcela do que está legalmente previsto no Or
çamento de 1995 pam o Inaa. 

Com essa verhi-suplémentarque está prevista. teremos que 
enfrentar todo o trâmite novamente- para aproveitarmos os re
cursos ainda dentro deste verão que e~ta,wos vivendo no Norte 
do País. 

Portanto, quero deixar aqui a minha manifestação de COIL

trariedade à atitude de MiDistro José Sena, à falta de compreensão 
de todo o processo por parte de Presidente Femande Henrique 
Canloso, que recebe as pessoa~ dá esperança, inclusive aos depu
tados e aos prefeito~ e não concretiza suas ações. 

Esse o registro que gostaria de fazer. Espero que esta mani
festação chegue aos cuvidos do-referido Ministro e que S. Ex .. seja 
~ atencioso com aqueles que de fato representam os interesses 
do povo brasileiro. 

O Sr. Jefferson Peres- V. Ex a me pennite um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE -.Ouço comprazer V. Ex". 

O Sr. Jefferson Pen:s • Seoader Ademir Andrade, é apenas 
pam clizer que é ingeouidade pensar que se pode falar com Júpiter~" 
no alto de Olimpo. 

O SR ADEMIR ANDRADE- Vamos ver se conseguimos 
mudar isso, Seoader Jefferson Peres, porque é inaceitável. 

O que me admila é o fato de o Poder Executivo ter um po
der imenso aqui no· Congresso Nacional.- V. Exa conhece isso. 
Ncmnalmente, tudo sai como eles querem, Que atenção eles dão 
àqueles que for.un, na vcmade, eleitos pela população, que têm 
uma presença mais constante com essa popula.çio, qoe vivem em 
permanente CODtato com ela? 

Tentei, durante toda a semana, falar oom o Ministro para sa
ber qual a perspectiva dó envio dessa mensagem ao Congresso 
Nacional. No entanto, este final de semana. dirijo-me às bases, a 
essa região oeste do Pará - a Santarém e a Oriximiná -, que tanto 
espera p.x isso, sem nenhuma :resposta positiva. 

Eia este o registro que gostària de deixar nesta Casa, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE· 
MJR ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIADE 

ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Ao Chefe de Gabinete/00 

Em atenção às indagações de Seoador Ademir Andzade, 
constante do seu Qíl.Cio n• 533/95, de 14-S-95, respondemos item 
a item. as informações solicitadas: 

I) Através de Edital n• 221/95 de 19-5-95 estão sendo lici
tadas as obras de construçio de 4.pontes oa rodovia BR-230/PA, 
Trecho Div. GOIPA- Div. PA!AM. 

Obra: 

1- Ponte sobre o rio Cajazeiras (km317 de Estreito) 

Subtrecho: Marabá- Aiatm1 
Extensão: 141m. 

2- Obra: Ponte sobre o rio Puraquê (km 689 de Estreito) 

Subtrecho: Altamira- Amtaú 
Extensão: 96m. 

3-0bra: Ponte sob<eorioTheré (km539,3 de Estreito) 

Subtrecho: idem 

Extensão: 114m. 

4 - Obra: Ponte sobre o rio Cupari: Braço Leste (km 
1.120,70 de Estreito) 

Subtrecho: Mmizeiia- Miritutuba 

Extensão: 114m. 

"Mais 6 (seis) pontes estão seiJdo seleciooadas pam licita
ção, com vistas a iniciar as obras, ainda neste exercicio. 

Portanto, estio previstas a substituição de !O (dez) pontes, 
cujas ol:ns devetão se estender até o final de 1996. 

Para execução dessas obras, neste exercício. fomm solicita
dos R$3,0 milhões e está. se prevendotecUISOS pam 1996. 
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2) Prefeituras Conveniadas 

Da Transamazónica 

Município Rodov.la/Subtrecho I Valor Inicial iá Destacado 
Palestina BR-230 ·Km O· Km 10 9.386 70 
Breio Grande SR-230 ·Km 10 ·Km 44 31.921.53 
S.D. Araauaia BR-230 • Km 44 • Km 78 .. 31.921,53 
S.J. Araguaia BR-230 ·Km 78 -Km 115 34.736,14 
Marabá BR-230 ·Km 115. Km 149 31.921.53 
ltupiranga BR-230 ·Km 149 ·Km 233 69.476,28 
N. Repartimento BR-422 - Km O • Km 33 30.982,66 
Tu cu rui BR-422 - Km ~3 - Km 63 . 28.166,06 
Pacajas BR-230 - Km 355 • Km 405 46.943.43 
Sen. J. Porfirio BR-230 • Km 507 • KM 558 47.882,30 
Vitória BR-230 ·Km 558 ·Km 618 56.332,17 
Alta mira BR-230- Km 6j8 ·Km 667 46.004.56 
Brasil Novo BR-230 • Km 667 • Km 696 27.227 19 
Medicililndia BR-230 • Km 696 • Km 766 65.720,80 
Uruará BR-230 ·Km 766 ·Km 874 101.397,31 
Rurópolis BR-230 • Km 944 • Km 1 067 115.460 81 
ltaftuba BR-230 ·Km 1067 ·Km 1172 98.581.20 
Jacareecanga BR-230 ·Km 1377 ·Km 1542 154.913,32 

Da Santarém-Cuíabá 

Munlclolo Rodovla/Subtrecho Valor Inicial Já Destacado 
ltaituba BR-163 ·Km 1169 ·Km 1289 e 40.000,00 

Km1416. Km 1448 
Trairao BR-163 ·Km 1289 ·Km 1416 44.000,00 
Altamira BR-163-Km-141· Km 191 40.000 00 
N. Progresso BR-163 • Km 0,0 · Km 141 e 68.000,00 

Km 191 • Km 395,2 
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3 -Serviços: Dessa fon:lla, este- mam.tal está apresentado e liberado para 
Terraplanagem, Reconformação da PlatafOI:IDJl e Recompo- todos os Seoadores que o queiram copiar. S. Ex's poderão fazê-lo, 

sição do Revestimento Primário. desde que citem a fcmte. 
Na BR-230 fOiaDl mantidos quatro contratos com fmnas Essa en a coDlllDicação que eu gostaria de fazer.. Sr. Presi-

empreiteiras que serão responsáveis pelos mesmos seiViços acima dente.. 
mencionados no seus subtrechos.. e pela recuperação de obras de Quero agradecer especialmente ao meu companheiro Sena-
artes correntes (bueiros) e obras de artes especiais (pontes de ma- dor Elnmdes Amorim. que é o próximo orada: inscrito. Lamenta-
deita) de toda Rodovia. velmente, oa1pei cinco minutos do seu tempo. 

4 - O Governo Federal está encaminhando ao Congresso Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Nacional proposta de Crédito Suplementar no valor de R$32,0 mi- O SR. PRESIDENTE (Romeu Thma) - Concedo a palavra 
lhões. Estes =rsos seiio destinados à cooservação das rodovias ao Senador Emandes Amorim. 
de todos os estados da Amazênia. De acordo com o Regimento Intemo, V. Ex' dispõe de 50 

Ao Estado do Pará deverá caber R$12,0 milhões pam aten- minutos pam faze< o seu prommciamento. 
der a Rodovia TransamazAnica e à. Cuiabá- Santarém. . O SR. ERNANDES AMORIM (POT-RO. Promm.cia o se-

Concomitantemente, esta sendo encaminhado, também, ao gninte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Congresso Naciooal proposta de Crédito Especial no valor global Srs. Senadores, hoje, 50 anos depois de haver começado a explo
de R$256,6 milhões, no qual consta pam o Estado do Pará R$7 ,O ração da boiracha no País, se se !"desse voltar no tempo, aos idos 
milhões pam pavimentação da BR-222/PA - Mar.!bá- Dom Eli- · 'de 1945 e à década de 50, se se pndesse'passar pór Manans, pela 
sen e R$10,0 milhões pàia pavimentação da BR-16J(PA- Santa- A.ma7ônia e pela Região Norte, peder-se-ia yerif=r o que repre
rém Ruropõlis, além de R$3,0 milhões pam substituição de obras senton pam a economia daquele período a exploração da bon-acha. 
de arte da Rodovia Transamazônica Em Manaus, onde., naquela~ havia uma maiar civili~ 

5 - Não existem, nem .foiam prevístos recuxsos orçamentá- zação, existiam os grandes teatros. Manaus era uma cidade onde 
rios paia a BR- 422/P A que liga Thcurui -TranzamazArúca. cOma dmheiro; havia os patrões da bcm:acha, os seringalistn Para 

· 6- Já respondidos no item 4. Manaus, deslocaram-se vários homens do Nordeste e do resto do 

Durante o disCIJTSo do Sr. Ademir Andrade, o Sr. 
Ney Suassuna. Suplnrk t:k Secretário, deixa. a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelO Sr. ROJMu tuma. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma connmicação. 

O SR. PRESIDENTE (Romen Tuma) -Tem V. Ex' a pála
VIa, para uma comunicação. por cinco m:iniitos:. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma -comuni
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, há dois anos, elaborei o Manual de Orientação aos Prefei
tos, onde os prefeitos e os governadores poderiam encontrar todas 
as fontes de financiamento para executar obms que iam & mata
donros públicos a lavanderias, enÍUJl, todas as obras que um pre-
feito poderia almejar. • 

Hoje distribuí para todos os Senadores o :'Novo Matmal da 
Orientação aos Prefeitos'', que informa a cada um desses eXea~ti
vos como conseguir recursos na Administração Direta e Indireta, 
nas fundações nacionais e intemacicmais • .ESses manuais foram 
distrihlídos a cada Senador e encaminhados aos prefeitos de todas 
as cidades do meu Estado. 

A meu ver, é necessário, porque diminui o "lobismo" e per
mite que os prefeitos não procurein as fa:t.tes erradas: Muitos pte
feitos, que vêm do meu Estado. para. chegarem aqui gastam mais 
de R$1.500 mil de passagem, além das despesas com hospedagem 
e com os secretários que os acanpanham. Isso pode ser evitado 
com a consulta a esse manuaL Mais ainda, evitam ter de pagar 
20% aos lobistas que se dizem capazes de conseguir recursos que 
são nonnaís na estrutura federal, seja ela pública ou privada. 

Por acreditar que o que é positivo deve ser divulgado. apre
sento este manual aos Sr... Senadores, que. se quiserem. poderio 
imprimi-lo e enviá-lo a seus m.unicipios,. inserindo os endereços 
dos seus Estados e, na última página, cada cidade com a popnlação 
e o pen:eDl1lal do Fundo de Particjpação. 

Isso é para evitar que os nossos prefeitos, ao virem roscar 
recursos, sejam hnpedidos de passar sequer da secretária do último. 
escalão dos Ministérios. 

Brasil pam explaar a bomld!a. Naquele período ámoo, Manaus os
tentru, na balança de exportação, divisas e= pam o Brasil 

Agora. com a falência desses produtores de bcm:acha, com a 
falta de atenção por parte do Governo Fedetal, que extinguiu a 
§UDHEVEA, órgão que cuidava desta área. Hoje, olhando pam o 
resto do Brasil, nctamos que os estados de São Panlo, Espírito 
Santo, Bahia, Mato Grosso e tantos outros estão produzindo borra
cha, que, hoje, está desvalorizada por falta de uma programação 
por parte do Govemo, que encostou a SUDHEVEA no !BAMA 
pam que esse Instituto administiasse esta área do Brasil, tão pro-
dutiva e tão rica. · 

A explaação da bamtcha, .,_ o seu plantio e o sen culti
vo. poderia ser uma das ~des fontes de riqueza. mas não, Srs. 
Senadores, esse setor está falido. E deveria estar sendo comandado 
por pessoas que tivessem. o :iníDimo de competência. Não. Joga
ram-no nas mãos do Diretor do IBAMA, que não dá a menor .i.m:- -
portância e que está deixando de arrecadar mais de US$200 bilhõ-
es por criar uma Portaria desa.tivando uma lei. Isso acaneta em 
enorme prejuízo pam a Nação. 

Sr. Presidente~ Sz8s e Srs. Senadores,. a prepotência e o eles
compromisso, qu~ não a leviandade, têm sido, infelizmente. 
marcas registradas de numerosas autoridades brasileiras no trato 
da coisa públiea. Tal comportamento prevalece em muitos órgãos 
públicos ainda hoje. quando o Pais consolida sua democracia e 
procma :reencontrar o camiDho pua o desenvolvimento e para a 
justiça social 
· O exemplo mais bem acabado desse execrável compocta
mento, que pretendemos ver dermitivameate baniUo da gestão dos 
negócios públioos, eDCOiltia-se, sn e Srs. Senadores, ua attlal ad
minis~ do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Rea1rs0s Nanuais Renováveis, capitaneada pelo Sr. Raul 
Jungmann. 

Liderada por esse senhor, a adminislração do IBAMA, com 
algnmas exceções, não satisfeita em contrariar milhões de brasilei
ros cem seu descaso e sua inépcia. vem tentando a qualquer custo 
hnplodir a politica ecoJlÕmica do setor da borrad!a, ainda que pam 
isso _precise violentar normas legais e constitucionais. 

De minha parte, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, dar
me-ia por satisfeito se toda essa trapalhada do mAMA resultasse 
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apenas de desp:eparo e negligência. de seus dirigellles. No elllaniO, 
dói-me admiti-lo. essa sucessão de enos e arbitrariedades, além de 
demonstnlr prepotência e !eviandsde, apoota paxa uma bem or
quesb:ada opetação que objetiva favorecer um cartel de empre~ 
multinacionais. em detrimento das hmnildes seringueiros que ti
ram da produção da borracha o seu sustento. 

Tal comportamento. bem mquestrado. como disse. mas 
nada patriótico, levou-me, na cxmdição de representante de uma 
canunidade que tem na borracha uma de suas mais importantes ri
quezaS nattuais. a fazer Ulll3: representação contra o IBAMA pe
rante o Excelentissimo Procurador-Geral da República. Antes, po
rém. oficiei ao Sr. Raul Ju:ngmailD exp:mdo, mais do que eventuais 
preocupações, minha insatisfação e minha discordância em relação 
ãs medidas adotadas por aquele 6Igão do Ministério do Meio Am
biente em relação à politica setorial da bon'acha, especialmente 
aquelas que promovem a desequalização de preços entre a borra· 
cha nacional e a importada. 

o Presidente do mAMA. em oficio a mim dirigido DO fmal 
do mês passado, tergiversot;. sobre o assunto. costurou uma série 
de contiadiçijes e disto:toeu veidades cristaliDas. tentando encobrir 
o desinteresse do mAMA na defesa da borracha nacional e a in
competência de sua acJ.mmisaaçio parã. revetter Um quadro de cri
se. que afeta gtavemem.e o setor produtivo. 

Entre outras sandices. o Sr. Raul Jungmam1, visivelmente 
melindrado, afirma que a Lei n'. 5.227/67 delegava competênda 
ao Conselho Nacional da Borracha para fixar e homologar os 
preços para a borracha bruta e para a ~e!iciada. Alega. ain
da, que após a desativação do Conselho Nacional da llo!racha, e, 
posteriotmellte, a extinção da SUDHEVEA, o mAMA, que acu
mulou suas atribuições, passoo. a elaborar os índices de reajuste 
oom base em planilha de produção, submetidos ao Conselho Intec
ministerial de Preçoo. O Sr. Raul Jungmann afirma ainda, nomes
mo oficio. que o IBAMA realizou reuniões com e.IIJireSários do 
setor na teJJtativa de defmir o rea.jlste dos preços. mas teve sua ta
refadifl.cultada ao receber três propostas com valores díspares. 

Essa a versão do Sr. Raul Jungmum. Agora. os falOs. 
Inicialmente. há que se reparar que a Lei n°. 5.227/67. con

trariamente ao que apregoa o Presidelll.e do IBAMA, Dão delegava 
competência ao Conselho Nacional da Bomlcha para fttar e ho
mologar os preços, mas ainda delega. Isso, porque a Lei Dão foi 
revogada e nem o Conselho foi extinto. mas apeiias desativado. 

Além disso, há que se ressaltar a prouta providência do 
mAMA mediante a disparidade de valores colhidos juniO ãs enti
dades do setor para fiXação do rea;,ste. Alega o Sr. Raul Jllll8· = que a Associação Nacional dos l'rodl)tins de Boxracha Na
tural do Brasil apresentou proposta de rea;,ste no valor de 66,23% 
paxa a borracha bruta e 40,44% para a benefiCiada. A Sociedade 
Rur.U Brasileira propôs reajuste linear de 30%; e a Associação 
Paolista de Produtores e Beneficiadores de Boxracha rea;,ste, tam
bém linear. da ordem de 46,48%. Assim. teve cliflculdades para es- · 
rabeJecer um índice que julgasse jusro e sensato. 

Diante disso,. o que fez o ffiAMA? Foi buscar junto ao Cen
tro Tecnológico de Polimeros. do SENAL no longinquo Rio Gr.m
de do Sul, que sequer produz bonacha natural. a defmição de pa
râmetros que possam embasar o reajuste dos preços. 

Ora. Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, essa atitude Dão 
pode ser intetprelada seDio como uma afronta, por mais qualifica
ção que tenha o Centro Tecnol6gioo do SENA!, o que, aliás, Dão 
questionamos. 

Entretanto, há no oficio outros esconeg'ões do seDhor Raul 
Jungmann.,. que se sentt' melindrado com as acusações de incompe
tência ao órgão que clirige., mas não apresenta memérias de custos 
ou metodologia para defmição dos pt_'eÇOS da bonacha. Passare· 

mos ao largo de todos esses equívocos, no entanto, já que minbã. 
intenção, ao assomar a esta Tribuna, em. dar ciência da repre
sentação contra o ffiAMA, e não perder tempg i.mltilmente com as 
evasivas e incongruências do seu Presidente. 

Ao repre:;entar ao Excelentíssimo Procurador Geral da Re
pública contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis, tive em mente defender os interesses 
de uma popelação humilde e sofrida, especialmente da RegiãO 
Amazônica. mas também as de oo.ttas unidades federativas, que 
tem sido golpeada exa.tamente por quem deveria dar-llie assistên
cia. Atentei também para. o fato de que. para exercer tal ação dele
téria. não hesiiOu o mAMA em atropelar normas legais, chegando 
ao poniO de desrespeitar a própria Constituição Federal 

Efetivamente, Sr. Presidente. s:n e Sts. Senadores, entendo 
que o IBAMA violentou o nosso ordenamento juúdico ao descurar 
das disposições contidas na Lei n'. 5.227, de 18 de janeiro de 
1967, que dispõe sobre a politica econômica da bonacha, regula 
sua execução e dá outras providências. _ 

Além de ignorar completamente as atribuições que recebeu 
com a extinção da Superintendência do Desenvolvimento da Bor
racha • SUDHEVEA ·, o IBAMA· ao promover a desequalização 
dos preços da boiracha mcional e da intemacional, por meio das 
Portarias n's. 580/91 e 23191; cooii3ria frontalmente o art. 21 da 
Lei n°_ 5227. 

Estabelece o citado artigo: É instituída a Taxa de Organiza
ção e Regulamentação do Mercado da Borracha, de natureza espe
cífica e incidenle sobre as bonachas e lát.ices vegetais e quím.icaS 
nacionais e estrangeiras. O parágrafo terceiro do mesmo artigo de
Jt:m::llna que os :rea.JISOS advindes dessa mesma taxa serão destina
dos ao custeio das despesas feiras pela Superintendência do De
senvolvimento da Bonacha., no uso de suas atnõuições. bem COD16 
à manutenção do Conselho Nacional da Bon-acha e à indenização 
de agenres ou delegados por serviços prestados â referida Superin-
tendência. " 

O IBAMA, além· de abandonar completamente a política 
econômica da borracha, como disse, passou a dispor dos recursos 
oriundos da Taxa de Organização • Regulamentação da Borracha 
de maneira imprópria e pouco transparente. Não se trata, sn e 
Srs. Senadores, da opinião subjetiva de um Senador da República, 
até potque minha atuação padamentar Dão comporta atitudes dessa ' 
natureza, mas do parecer de um 6rgão técnico, qualificado e con
ceituado, que é o Tribunal de CCID.tas da União, exarado no Proces
so TC-01994810. 

Assim, formulei ao Senhor Procurador-Geral da Repiiblica, 
na citada Representação. a conveniência de se propor Ação Direta 
de Inc:onsütudonalidade, sem prepíro, ainda, de Denúnda, por 
inftingência ao art. 315 do Código Penal, e de Ação Civil Públi· 
ca, com esteio na Lei n°. 7 347/85. 

Além de ferir o aspecto constitucional, na sua forma de ad
ministrar a política setorial da borracha. o mAMA preju.dicoo. os 
produtores nacionais de bozracha e favoreceu os cartéis e oligopó
lios, quando lhe incumbia exatamente defender o mercado da ação 
nociva do grande poder econômico. Os fatos que levei ao conheci
me.oto do SenhQ[' Procw:ador-Getal da República. e que hoje trago 
ao coDhecimento de V. Ex-s, tem o respaldo do Tnõunal de Con
tas da União. Aquela Corte detenninou ao mAMA que reveja as 
Portarias n's. 580191 e 23/91 porque elas promoveram a desequali· 
zação de preços entre as boiTachas nacional e importada, em desa· 
coolo coma diretrizfJXada pelaLein'. 5.227/67. 

Sendo assim, propus igualmente ao Procurador-Geral da 
República que a "sonegação consentida", propiciada pelas citadas 
Portarias, seja imediatamente in:ij)edida por meio de Medida Li· 
minar. Ao mesmo tempo. advogo a devolução, aos cofres públi-
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cos, dos valores recolhidos a menor, estimados em 200 milhõeS de 
dólares. 

Para que não reste ·qualquer dúvida sobre a ação perniciosa 
do IBAMA no que respeita à política da bocracha, valho-me de 
trabalho, sério e profundo, elaborado pela Associação dos Produ
tores de Borracha Natutal do Brasil e intitulado A Questão da· Bor
racha - Filosofia da Política Econômica, Legislação, Causas da 
Crise e Reivindicações. Ao comentar as diretrizes da politica eco
nômica setorial. constatam os produtores que OS· mecanismos de 
equilíbrio do mercado, tais como o contingenciamento., a equaliza
ção e o estoque regulador, são hoje lamentavelmente inoper.mtes, 
por responsabilidade e consentimento do IBAMA, em raZão .da UJ.
compau"bilidade da natureza e· objetivo desse órgão, criado para 
administrar política do meio ambiente; e que, pcc essa·razão, nun
ca se interessou pela bomtcha, permitindo o domúrlo do mercado 
pelo cartel de pneumáticos. . . . 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, o setor da bótracha 
tem sido, historicamente, injustiçado pelas. autoridades govema
mentais brn.sileiras, ccni re{Iexos diretos na colocação· do produto 
no mercado intemacional e na qualidade de vida de milhões de ci
dadãos brasileiros envolvidos com sua produção. Em seu esbldo 
intitulado Análise das Cansas que Levaram à Crise da Bomteba 
Natural da Amazania, Oscar Panliilas Botreaiú, assessor da SUD- • 
HEVEA e do mAMA, anotou: 

A decadência acenmada da economia da borracha amazóni
ca nos últimos anos foi gestada pelo comportamento perversa dos 
preços fundamentalmente detennina.dos por' decisões administrati
vas, e não por sitUações: endógenas do mercado. A divisão da com
petência no coiltrole dos preços e o bloqueio exercido sobre eles 
anularam os mecanismos de política setorial, levando o setor a 
uma situação de inviabilidade econõmica e Ímanceira. A instabili
dade de preços de economia nacional e a debilida.ck .do setor, Ím
cada na estrUtura do mercado, criaram as condições para que tal 
processo tivesse lugar; a crise financeira do Estado agravou a si
tuação e, até oerto ponto. impediu algumas soluções que poderiam 
ter atenuado os prejuízOS causados11

• ' • • 

Como se pode observar, o Estado brasileiro, sobre não pro
mover adequadamente a politica do setor, em muitos casos o Pre
judíca. A extinção da SUDHEVEA. cuja atuação rios últimos anos 
já não correspondia à expectativa de moralidade e eficiência, em 
nada seiViu ao setor, pois que suas· afrtbuições"for.un assumidas 
pelo ffiAMA, que vem desenvolvendo uma: polí!ica criminosa e.ir
responsável, compromissada. unicamente com a defesa dos interes
ses dos cartéis e oligop6lios. 

A questão da desequalização dos ~os é emblemática, e 
suscitou estranheza, para dizer o mínimo, ·ao chefe do De
com/IBAMA. Dr. JoSé Silvério Lage Mart'Ílls. que solicitou escla
recimentos ao Procurador-Geral do IBAMA. Ubiracy Araújo. N""ao 
vou reproduzir. s:n e Srs. Senadores, a troca de cox:respondên.cia 
entre ambos. mas posso adiantar - e isso consta da Representação 
em tela - que a resposta do Procurador do IBAMA é uma peça in
decoro~ e evasiva. 

Para resumir a questão. direi que a redução e a posterior ex
tinção da Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado da 
Borracha forn.m urdidas numa trama. maquiavélica. A extinção da 
taxa foi. felizmente, abortada em veto presidencial no Govemo 
Itamar Franco por não atender ao interesse plblico. A redução da 
alíquota paia o insignificante índice de 5% fez a receita dessa fon
te despencar de 40 milhões de dólares, em 1989, para menos de 5 
milhões de dólares. em 1993. 

Outro atentado contra a borracha nacional foi perpetrado no 
final do Governo Itamar Franco, relo Secretário de Política Eco
nômica do Ministério da Fazenda: W~ton Fritscb. Alegava o Sr. 

Fritsch os mesmos e velhos argumentos de que a bon-acha brasilei
ra tem custo elevadÇ> e não é competitiva para a indústria. 

As sandices do Sr. Fritsch sucumbUam diante de argumen
tos consistentes e veódicos, eDtre eles o de que o gasto total da in
dústria de pneumáticos com. a borracha, nacional ou estrangeira, é 
da ordem de 200 milliões de dólares; e que, sendo assim. sua parti
cipação. na composição final do produto1 é insignificante, varian-

. do entre quatro e seis por cento. , 
FicOu também devidamente comprovado o subsídio que re

cebe a OOrracha asiática comercializada. no Brasil, da ordem de 
68%. A boo:acba brasileira. portanto, é competitiva, ·e pode ter 
preço igual ou mesmo iDferior ao da borracha asiática se o Gov.er-

. no ttasileiro a}lstar o ônuS que ~ sobre a: nossa produção. 01>
servou~se também, na ocasião, ·que os preços intemacionais da 
borracha se têm elevado, como resultado da maior produção de 
pneumáticos - e, portanto, forte pressão de demanda ~, e do inte
resse dos países asiáticos pela comercialização de novos-produtos, 

· de maior valor agregado. . . 
A Amazônia, Sr. PresidOote, Sr's e·Sll;. Senadores. teoi de 

200 a 300 milhões de seringueiras que representam diretameote o.,._ 
lento de 150 mil famílias: o rultiv:o da seringueira distribui-se poc vá::· 
rios estados b!asileiros.. Além doS estados amazônicosoa seringueira ê 
plaotada ainda na Bahia, no Espírito Santo, Goiás; MaiO Grosso do 
Sui,.Minas Gexais, Paraoã, Pernambuco; Rio de·Jaoeiro e São Paulo, 
lllliil total de 215 mil hectares. com iovestimec!Os de dois bilbões de 
dólares, gttaodo empregos e renda pala um milhão de pessoas. 

Este é o setor da bon:acha, que para muitos de nossos diri
gentes na:da significa:. Este é o setor que. depois de contribuir por 
Jl1Uitos anos para manter elevada· nossa pauta de exportações, e 
que agora, resistiDdo heroicamente; dá emprego, renda e sobrevi
vência· digna a milhões de irmãos nossos, e que alguns maus brasi
leiros querem destruir. Este, Sr. Presidente, é o setor para o qual o 
IBAMA do Sr. Raul Jnngmann vil:a as costas, ponJUe se mostrare
nitente em defender seus legítimos interesses Da inflamada nego
ciação coin o m:onopsôniO que abocanha 80% do nosso mercado. 

Tento. por todos esses motivos. representado contr.t o ffiA
MA. dou ciência dos fa!9's a e~ Egrégio Plenário, e aproveito 
para renovar minhas melhores expectativas quanto a uma decisão 
nobre e justa de S. Ex-., o ProCurador ..Geral da República. Ao mes
mo tempo. convoco os companheiros parlamentares, dos estados -
amazõnicos e de IOdo o Brasil. a defenderem os produtores bntsi
leiros, rujos ínteresses vêm sendo prejudicados por dirigentes 
inescrupiJ.losos e comprometidos com o capital internacional 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Os Srs. Seoadon:s 

Odacir Soares. FtallCelino Pereira, João França, Carlos Bezemt e 
Edison Lobão enviaram discursos à Mesa, para serem publicados 
oa forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR~ ODACIR SOARES (PfL-RO. ) - Sr. Presidente, 

· S:ts e Srs. Senadores, não raramente. teJJbo ascendido a eSta tribu
na para o registro de algum evento referente ao Ministério da Edu.: 
cação e do Desporto. 

Tais comentáriOs têm sido motivados pelo impacto produzi
do pela boa notícia-colhida nesta ou naquela p1blicação do Minis
tério. Desde a gestão Murilio Hiogel, estas têm chegado peri
odicamente ao meu gabinete. 

Assim foi com o "Plano Decenal de Educação paxa Todos", 
na administração anterior. Também o foi com o " Manual de Pro
cedimentos Opeiacionais Relativo às Transferências de Recursos 
ãs Escolas das Redes Estadual e Municipal de Ensiilo Fundamen
tal", divulgado em maio deste ano, já sob a gestão do ilustre pro
fessor, Ministro Paulo Renato de Souza. 
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Hoje, Sr. Presidente. p que me está motivando a reaparecer 
nesta tribuna é, ainda. uma plblicação do MEC que, pelo i.Imsitado 
de seu fozmato, pelas surpreendentes qualidades gráficas que os
tenta e sobretudo, pelo alto nível de seu COD1eúdo noticioso, está a 
reclamar o aplauso de quantos são capazes de se alegrar ao verem 
o :MEC manejar com desenvoltura novos e ebJalizados instrumen
tos de divulgação de suas ações e direlrizes JJO campo pedagógico. 

Estou-me a referir, ao modema. sugestivo e attaente ''Jomal 
do MEC", um jomal com todos os "jotas'', e "enes11 editado pela 
Assessoria de Comunicação Social daquele Ministério. 

Eis ai, Sr. Presidente, um caso raro, úniCo e paruligmático 
de "boa imprensa" a serviço exclusivo da boa causa, melhor dizen
do, da mais nobre de nossas boas causas que é a Educação. 

Por consideiá-Io assim. e porque pretendo ser contado entre 
seus assíduos e indefectíveis leitores, é que me pemtito fazer-lhe 
um rep~o crítico, embora de somenos irD.portância. 

E que, tendo sua ciit:ulação registtada no próp:io cabeçalho 
como OCOireD1e no ANO ll, Número 12. Maio de 95, s6 agor.o em 
agosto, vim a me bonefi~ com sua primeira apatição em meu 
gabinete, por via. precisamente, de seu exemplar de D0 12. A me
nos que tal numeração esteja apenas assinalando a continuidade e 
evolução do Boletim InfOrmativo anteriormente editado pela dinâ
mica Assessoria de Comunicação Social do MEC. 

· Mas, Sr. Presidente, sem a pretensão de eo:oeder os limi!eo 
ditados por um mero registro, muito me agrada. todavia, observar que 
um simples :relance sobre aS mandtetes estampruias na 1 a págiDa desse 
'1oma! do MEC' é o boslante pam que se possa apreender o ânimo 
IDOdel:nizante que petpaSSa Dão apenas sua Assesscxia de Oxrpmiça. 
ção.Social, mas, também. toda a equjpe exeo:rtiva da alUaladmillistm
ção do MEC, a oomeçarpeio Ministro Paulo Renato Soosa. 

Com efeito. nela se podem ver destacadas estas quatro im-
portantes notícias; 

- MEC repassará R$ 250mihões IXD3 amanrterçãc>de escolas; 
-Programas do MEC integilllll Comunidade Solidária; 
- Novo canal par.! educação será lançado em setembro; 
- Centro de Formação em s.P. é únioo na América Latina. 
Deixo de comentar a primejr:a. dessas naícias. vísto como? 

em discurso por ntim prommciado nesta Casa em '12/05/95, já tive 
a oportunidade de pôr em relevo a decisão ministerial de realizM a 
transfetência dos recursos fmanceiros provenieJJ.tes do Salário
Educação direramente às Escolas daS Redes Estádual e Municipal 
de &sino Fundamelllal. · 

No que diz respeito à segunda noticia, deVo di2er que eD<:aro 
com a maior simpatia e com muita esperança essa pan:::erla do MEC 
com a Comunidade Solidária, Dão apenas pcÍ!)jÓe suas priaidades.,.. 
tão voltadas paxa as regiões e populações mais caremes, como é o 
caso da Região Norte, imegrada pelo Estado de ROildôoia, que tenho 
a homa de representar, mas, lambém e sobretudo, porque se trata de 
uma aliança, sob todos os~ bendita, pela qual somam-se esfoc
ços e =rsos, visando à realização de propó&itos crovezgemes, vale . 
dúer, a eliminação da miséria mediante progral:iils de melhaia da 
educação e da qualidade de vida, sobretudo nas regiões onde se situa a 
clientela escolar mais careme e mais desassistida do País. 

Some-se a isso. a louvável preocupação em não dispersar 
recursos nem duplicar programas. Assim é que, dos 15 programas 
desenvolvidos pela Comunidade Solidária, 8, por integnuem, tam
bém eles, programas do MEC, contam com a participação e execu-
ção solidárias do MEC, a saber: . 

-O da Cesta Básica do Aluno (valoc R$ '2JJ,OO por alnno); o 
da Descentralização de Verba para a Manntenção da Escola (valor 
variável de acordo com o número de alunos de cada escola); o da 
Cesta Básica do Professor (apoio didático no Valor de R$ 70,00 
por professor); o da Cesta Básica da E;scola (valor em materiais e 

utensílios da crdem R$ 300,00); o da Biblioteca Infantil; o do Li
vro Didático; o da Merenda Escolar representando um refOIÇO·de 
cetta de 25% a 30% das neCessidades calórico-proteicas diárias 
dos alunos e, por último, o do Transporte Escolar, destinado a le
var à escola, todos aqueles alunos que a ela não têm acesso, porre
siclirem em locais dela muito distantes. 

No que diz respeito à noiÍcia da inauguração, no dia 25 de 
maio proximo passado, em Santa Bárbam do Oeste, SP, do Centro 
Técnico de Apoio à Foanação de Fonnadores- CIPA -,basta .di
zer que ele constitui o único centro de formação e aperl"eiçoam.eD.
to de Ensino Tecnológico da América Latina. 

Destinado a promover a fO'IIDa.Ção e ah'a1izaçãn de docentes 
da ·área tecnológica. este centto, provido como está de equipamen
tos de última geração e ligado pela rede oom os principais centros 
de informação do Mundo, está fadado a oper.trum grande impuiso 
JJO ensino técnico de nosso PaíS, oom múltiplas e benéfu:as reper
cussões em nosso parque de trabalho. 

Mais ainda do que as demais, encantou-me Sr. Presidente, a 
informação de que o MEC, por inti:rmédio de sna recém-criada 
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacio
Dal- SEDlAE, está a se preparai pua o lançamento, em selembro, 
de um canal de televisão dedicado exclusivamente à Edncação. . 

Essa noticia é tanto mais alviçareira quanto se sabe que ela 
vem dar caráter OOllCieto à modema proposta de expansão e me
lhoria do ensino pelo uso, em lazga escala, dos recmsos da comunica
ção eletrõmca. 

Adorando essa modema eslr.llégia de Edncação à Distáncia, 
espm<-se que logo será sentida a eficlcia de j1'ClgtmDaS <firigidos à fO<
Jll"Ção do magistério de 1• gmn, iieinamento de diretores de esoo1as 
públicas, uso do livro didático e apoio a sala de anla, no 1• e Z' grnus. 

s~ Presidente, além das incalculáveis perspectivas abertas 
ao aperfeiçoamento e difusão do ensino, em todos os seus níveis, 
com a criação dessa TV/MEC, agrula-me, sobretudo, imaginar 
que a utilização OOs meios eletrêmicos postos a serviço da educa
ção. poder.í representarúm contrapeso ou, até mesmo. uma neutra
lização dos efeitos altamente nocivos de certos progr.unas e ftimes 
exibidos pela maioria de ~ emissOras de televisão. Estas,. las
timavelmente. de uns tempos para cá vêm decl.inando assustadora
mente, seja na qualidade culiura! seja nos deplorãveis padrões éti-
cos dos programas e espetáculos oferecidos à juvenb.Jde. ... 

s ... Presidente, nesse registro que hoje faço, da oportuna 
aparição do '1ornal do MEC", não pretendi aprofundar a análise 
das matérias editadas no exemplar que me veio às mãos. 
-- Entretanto, Dão posso omitir a referência,. mínima que seja. 
a uma afumaliva de suma impa:tânc:ia. contida no Editorial de~ 
exemplar. Reproduzo ipsis verbis os tres primeiros parágrafos di 
matéria em referência: 

"EDITORIAL 
Em tennos quantitativos, o problema educacional 

biasileiro já está praticamente resolvido. Mais de 95% 
das crianças entre 07 e 14 anos têm acesso à escola. 

A gr.m9e preocupação hoje, portanto, deve ser com 
a qualidade clessa escola. E esse objetivo, seja no âmbi~ · 
to federal, estadual ou municipal, o govemo s6 alcançaxá 
se todos patticiparem. 

A escola pública precisa =repeasada oomo a esmla 
de todos. A escola que veJrladeiüunente pertence à comuni
dade e pela <pJal vale a pena lutar. À escola do govemo é do 
cidadão. Ela é nwtidaccm o din!Jejrodos a:m:iruittes. 

A sociedade precisa mudar a esmla que rem para 
oooquislllr, a esmla que deseja. E lembrar sempre: quan. 
do a cria.nça. não aprende, o Brasil tem um cidadão a me-: 
nos capacitado para a vida." 
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Nada tenho a acrescentar, Sr. Presidente, a essas hícidas e 
oportunas considerações. 

· Colli.o, apenas. e até certo ponto, com agmdável SUipreSay o ín-
dice estatístico da solução dada ao problema educacional brasileiro. 

Ofer= ateDdimento escolar a mais de 95% das crianças bra
sileiras entre 7 e 14 anos já é-alentador, paxa quem, até bem pcxiCO, 

via-se às voltas com quantitativos bem menos confortáveis. 
Por outro lado, ao ver o MEC enveredar por caminhos tão 

modemizantes, não vejo ccmo não esperar. também,. como possível 
em futuro nio Dlllito distante, a substin.Jição da "esoola que temos'' pela 
''escola _sue todc:6 desejamos'' para as novas gerações de brasileiros. 

E o que espero, Sr. Presidente, 
Obrigado 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.) - Sr. Presi

dente, Sr's e Srs. Senadores, a Comissão Especial do Senado en
carregada de examinar o Projeto de Código de Trânsito Brasileiro. 
a qual teDho a homa de presidir, promoveu, hoje, no Audit.órip Pe
tr&io Portella. nesta Casa, um Fórum Nacional destinado a reco
lher contribuições de lOdo G País para a melhoria do ~jcto. 

Estivemos, eu, o nobre Senador Gilberto Mil:mda, relator 
do projeto, e outtos colegas da Comissão, ouvindo dui3Ilte várias 
horas cerca de 30 expositores, vindos de todos os recantos do País. 

Eles expressaram a soa preocupação com a nece~idade de 
arelerar os trabalhos de elaboração do substinltivo no âmbito da 
ComissãQ. --

Essa preocupação também é nossa e a temos eXtemido con
tinuamente. 

FOiaiD. encaminhadas dezenas de importantes e judiciosas 
sugestões, as quais certamente cootribuiião para dar ao País uma 
legislação de trânsito a altw:a de suas necessidades. 

O Fórum representou a ultima oportnnidade pan uma dis
cussão puôlica do projeto do novo Código de Trânsito Brasileiro. 

A presença de cerca de 300 pessoas, representando os mais 
diferentes segmentos da sociedade bras:il.eira, é a melhor prova do 
interesse desperta.do. 

Na ocasião da abertma dos !Iabalhos, Sr. Presidente, pro
nunciei o seguÚJ.te discurso de saudação aos partiCipanteS: 

DISCURSO DO SENADOR FRANCELINO PE
REIRA NA SOLENIDADE DE ABERTIJRA DO FÓ
RUM NACIONAL DE DEBATES SOBRE O CÓDIGO 
DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

Senhoras e Senhores, 
Bemvindos a Brasília e ao F6rum N;a.Cioml de Debates se> 

bre o Código de Trânsito Brasileiro. 
Estamos na rela flnal do nosso projeto. 
Nossa intenção é aprová-lo nos próximos dias na Comissão 

Especial do Senado, de modo a que o plenário da Casa possa co
meçara discuti-lo em setembro. 

Esta. portanto, é a última oportunidade para a coleta de su-. 
gestões junto às pessoas e instituições inieressadas em contribuir 
para dar ao País um inStrumento moderno e eficaz de organização 
e disciplina do trãfego. 

Como representante do povo e presidente da Comissão Es
pecial do Senado que examina a matéria., temos sentido a angústia 
das pessoas que, através das mais variadas formas de comunica
ção, têm feito chegar seu apelo veemente pela aprovação do novo 
Código sem mais delongas. 

Essa mesma preocupação tem sido levada ao reiatoi do pro
jeto, o nobre senador Gilberto rvfi:r.mda. e aos demais membros da. 
Comissão. titulares e suplentes, cujo empenho e patriotismo na 
discussão da matéria por dever de justiça devem ser ressaltados. 

O quadro dantesco de nossas estradas e ruas, que registram 
uma morte no trânsito a cada 23 minutos. e o justo temor de que a 
impunidade possa estimular ações ainda mais irresponsáveis dos 
guiadores, justificam a ânsia pelo novo Código. 

De fato, as infrações de trânsito que somaram um milhão e 
117 mil em 1993 e aumentaram pua um milhão e 568 mil o ano 
passado, em jlnbo deste ano já haviam alcançado 995 mil. 

Em 1993 foram registrados 68 mil e 930 acidentes. número 
que passoo. pala 77 mil e 820 o ano passado.- Nos primeiros seis 
meses do corn:nte ano já chegam a 46 mil e SOO. 

Mais ch:amática é a estatística de mortos e feridos: 49 mil e 
180 em 1993; 59 mil e 600 o ano passado e 31 mil e 309 somente 
na metade deste ano. 

Nota-se uma perversa correlação entre a fase mais es[ável 
do Plano Real e o aumento de mortos e feridos no trânsito. 

No primeiro semestre do ano passado, foram 25 mil e 274 
os mortos e feiidos no trânsito; no primeiro semestre deste ano o 
númeroelevou-separa31 mile309. 

M :razões são óbvias: nos últimos meses, meio milhão de 
novos automóveis passaram a trafegar em ruas e estradas. 

A estabilização monetária e o fllll da" inflação estimularam o 
turisí:no intemo e permitinun que as pessoas pudessem comprar 
combustíveis a preços estáveis. ret.inmdo seus caiiOS das garagens.. 

Cano todos nós desejamos a consolidação da estabilidade e 
a volta do crescimento econômico sustentado, é preciso. e com ur- -
gência. eliminar esse pemicioso sub-produto do desenvolvimento 
e do progresso. 

E o caminho passa obrigatoriamente por uma nova legisla
são de trânsito que atenda a dois requisitos fundamentais: forte na 
ação educativa e rigoroso na atividade :repressiva. 

São ainda as estatísticas que nos ajudam neste diagnóstico: 
90 por cento dos 193 mil e 271 acidentes registrados no Brasil 
nos últimos 30 meses ocorreram sob três condições: em pleno dia, 
em estradas retas,>e guiador na faixa dos 30 anos. 

Dos 3 milhões e 680 mil infrações expedidas no mesmo pe
riodo. as mais f~entes envolveram falta de equipamento obriga
tóriO, dirigir sem habilitação, veloçidade incompatível, ultrapassa· 
gem indevida e desobediência à sinalização. 

Cm:acteriza-~ assim. ·nnm caso e no outro, a imprudência, 
o despreparo, a inesponsabilidade, enl-,rn, de milhares de mOtoris- -
tas que se aventuram por avenidas e rodovias, transformando o ato 
de dirigir numa ameaça concreta às pessoas. 

Çertamente o novo Código de Txânsito não ·será uma pana.céia. 
E fom de prop6sito imaginar que, no dia imediato a vigência da 

nova legislação, acahuão os problemas de trânsito no Brasil como 
num passe de mágica. · . -

Mas é inegável que há, da parte da opinião pública. um'a 
forte expectativa quanto à eficácia do novo Código no combate ao 
crime do volante. 

Nossa Obrigação, como representan1es dÕ ·sentim~to popu-
lar, é atender a esse legítimo anseio. -

Esperamos que os srs. nos ajudem nessa tarefa. 
Iá não há mais tempo para divagações sobre conceitos filo

sóficos envolvendo a política de trânsito. 
Estamos dispostos a acolher sugestões coo.cretas, propostas 

objetivas visando a melhoria do ~jeto. 
Com as contribuições que aqui colheremos. juntamente 

com as mais de 200 emendas recebidas, estaremos em condições 
de encaminhar ao plenário do Senado um projeto que atenda ao 
justo interesse coletivo. 

Muito obrigado. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR.) - Sr. Presidente, Sr's c 

Srs. Senadores, o item IX do artigo 21 da Constituição Federal de-
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ten:n.ina que compete à União "elaborar e executar _planos nacio
nais e regionais de ordenação do te:trit6rio e de deSenvolvjmento 
econômico e social". . 

No artigo 159, letra c, com muita propriedade, a Carta Mag
na estabelece que três por cento de quarenta e sete por cento do 
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados serãO aplica
dos em programas de "fmanciamento do setor produtivo das Re
giões Norte. Nordeste e Centro-Oeste, atiavês (le suas instituições 
fma:ilceiras de caráter regional. de acordo coni os planos regionais 
de desenvolvimento ... ". 

Os constituintes, ao introduzirem _esses disp:>sitivos na 
Constituição, traduzixam a consciêiJ.Cia de que o processo de de
senvolvimento brasileiro, embora tenha dado passos significativos 
no sentido do progresso, inclusive posicionando o Brasil entre as 
dez maiores economias do Ocidente, não teve muito sucesso quan
to il rev=ão do panorama de desequihôrios regionais. Por isso, os 
objetivos dos FUDdos Constitucionais de Financiamento do Norte, 
do Nordeste e do Ceniro-9e'1e direciooam-se par.r, a criação de 
instrumentos capazes de assegurar a capitalização dos empreendi
mentos produtivos nessas regiões. ' 

Assim sendo. uma vez regulamentados pela Lei n° 7 .827, de 
27 de setembro de 1989, os FUDdos Regionais se vêm fliÍnando 
cómo importante apoio fmanceiro para a implantação de ativida
des econômicas geradoras de emprego e renda, no cqntexto das 
potencialidades de cada região. 

O mecanismo operacional, ao optar pelo sistema de crédito, 
suprimiu inclusive qualquer característica -de pateiDalismo dos 
Fundos Regionais. A exigência do retomo dos recursos aplicados, 
conigidos por meio -de encargos compatíveis com os projetas fi
nanciados, potencializa os recursos, melhorando a perspectiva do 
apoio aos segmemos produtivos, com significativa o_pornmidade 
de ganho de eficiência e capacidade de sustentação do processo de 
modemização da economia local. 

Outro aspecto que deve ser realçado, este decon:ente da já 
citada Lei n° 7.827, é a obógação de aplicar os :rec~mos preferen
cialmente em .iniciativas produtivas de pequeDo porl.e. • 

No caso da Região Amazónica, o Banco da Amazônia S.A. 
- BASA, desde a criação do Fundo Constimcional de Financia
mento do Norte -FNO até 1993,financioo dezesseis inn,noveoen: 
tos e trinta e um empreendimentos; investindo um montante cor
ICSp)ndente a quatrocentos e onze vírgula oito milhões de dólares. 
sendo trezentos e treze vírgula nove milhões dÔ FNO e noventa e 
sete vírgula nove milhões de dólares provenientes dos próprios 
produtores ou dos empresários contratantes ,dOs empréstimos. 

Os resultados sociooconõmioos decorrentes da aplicação dos 
= do FNO foram objeto de avaliação realizada por CODSUhores 
da Universidade Fedam! do Par.i, atravês da Fundação Amparo e De
senvolvimento da Pesquisa. O estudo reveloo que essas aplicações de
verão gerar um incremento de duzentos e oitenta e nove vúgula três 
milhões de dólares no valor bruto. da produção no setor rural e gerar 
vinte e nove mil e duzentos e trinta empregos diretos. São perspecti
vas de extrema importância para a Amazônia, especialmente para o 
segmemo mral, muito p.JUCO desenvolvido na região. 

O FNO SUigiu em um momento em que a: Amazônia passa
va por amplo processo de questionamento relativamente à forma 
de ocupação. Os recursos do fundo converteram-se em mecanismo 
indutor de um desenvolvimento sustentado, tanto em tezmos eco
nômicos e sociais. quanto no que diz respeito à ecologia. abrindo 
novos horizontes para a construção do fumro dessa parte do Bra~ 
siL 

Destacar.un-se e destacam~se. na área ecológica, prOgrãmas 
de apoi? à preservação do meio ambi~te e de desenvolvimento do 

turismo ecológic;o; na ~ social, programas de apoio à reforma 
agrária e à pequena produÇão familiar organizada; na área tecnoló
gica, o _programa. de apoio à capacitação tecnológica; e, na área 
econômica, programas de desenvolvimento da agroindústria, da 
indústria e da agricultura. 

::EnfUll, Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. os recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, do 
Nordeste e do Norte. embQra aqui tenha apresentado dados refe
rentes apenas ao Norte, constituem-se meios efica,zes paxa atinglr 
o preceito constitucional que manda planeja.r e_executar programas 
visando à superação das desigualdades regionais. 

Não podem. portanto, esses recursos sofrer restrições quan
to à operacionalização. como tem acontecido nos últimos tem:pos. 
São recursos de aplicação certa e de resultados' eficazes. Apelo, 
conseqúentemente. às autoridades competentes para que não tergi
versem e dinamizem-a operação desses recursos em todos os seu_s 
programàs. A contemporização com delongas e desculpas, além de 
descumprimento da Constituição, seria flagrante desrespeito para 
com as regiõeS destinatárias. 

Era o que tinha a cfi?er! 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MI".) -Sr. Presiden

te, S:n e Srs. Senadores. venho a esta tribuna manifestái m.W.ha 
perplexidade para a solução adotada pelo Go~erno Fed=l pm:a 
resolver os problemas de um conglomerado fmanceiro privado, o 
Banco Econômico. _ 

A solução política encontrada extrapola a legislação bancá~ 
ria fere os mais primários Princípios de inteiVenção do Estado so
bre a economia e a sociedade. N"ao se pode confundir o socorro; 

_!1Cm sempre justificável em um momeDlo di.ficil da economia. 
dado a um banco estatal como aquele generosameDle oferecido a 
um banco privado. Os déficits gerados por bancos estaduais são 
provenientes,_ geralmente, de operaç{:es entre eles e os tesouros es
taduais, quer por gastos excessivos~ máquina pública. quer por 
investimentos em infra-estrub.lra sem dotação suflciente ou rola
gem da dívida pública eStaduaL Os déficits gerados por instituiçO
es f.I.DaD.ceiras priva~. após períodos de alta rentabilidade, s6 po
dem ser justificados por .toá g~ncia e devaneios de acionistas 
majoritários. 

Para entendimento 4e l:nfnha perplexidade, gostaria de mos~ 
trar aos S:rs. Senadores os seguintes dados sobre a situação do ... 
Banco Econômico: 

Desde dezembro de 1994 que as linhas de flnan; 
ciamento do Banco Econômico, entre elas Certificado de 
Depósito Interban_cário, Certificado de Depósito Bancá
rio e Recibo de Depósito Bancário. começaram a sofrer 
restriçôe$ por parte de instituições financeiras- e investi-
dores instimcionais, que são os maiores ínvistidores nO
men::ado. 

A insuficiência de caixa do Banco Econômicô. 
que em 6 de março deste ano era de 664 milhões de 
reais, atingiu, em 9 de agosto passado. a cifra astronômi
ca de 2.9 bilhões de reais, fma.nciados., principalmente. 
pelo Banco Central. 

Em 31 de maio de 1995, a situação patrimonial veri:-
ficada demons!zava w:i:! patrimônio líquido negativo de 296-
mi.D:J.ões de reais. 

Os fundos afunínistrado_s pelo Banco EconômiCô
gjravam uma carteira de cerca de 550 milhões de reais, 
dos quais 340 milhões de reais em papéis ou cOobriga
ções do próprio grupo. 

Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. com base nesses nú
meros inquestionáveiS e na indisponibilidade de recursos para a 
saúde, educação, reforma ãgrária e todos os setores, e diante da bi:-
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pótese de utilização de recursos públicos para resolver problemas 
de uma empresa privada, só posso externar a miDb.a perplexidade. 

Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL:MA.) • Sr. Presidente. Sr's 

e Srs. Senadores, a necessidade de uma reforma Itseal no Brasil é 
assunto de tal grandeza que esteve em destaque nos programas de 
governo dos dois principais candidatos à Presidência da República 
na última eleição. 

Só agora, porém, oito meses após o início da gestaO do Pre
sidente Femando Henrique Cardoso, começa fmalmente a ser de
sencadeada. E, pelo que ficou acertado na :reunião entre Govema
dores de Estado e Ministros da área econômica. realizada vai se 
estender até o dia primeiro de janeiro de 1998. 

Essas datas não representam descaso das autoódades mas. 
sim. mostram a magnitude do problema. 

É correto dizer-se que existe boje consenso em tomo da.ne
cessidade urgente de uma mudança no quadro da a.x:recadação e 
distribuição dos recUrsos entre as três esferas admjnistrativâs do 
País. Mas existem divergências quanto à maneiia de implantá-Ia. 
Alguns acbam que a refonha fiScal deve servir até 'mesmo para 
que se faça uma revisão do pacto federativo, dando maior receita a 
certos Estados e regiões. de forma a reduzir os coDtrastes hoje tão 
acentuados entre as áreas mais pobres e mais ricas do País. 

Na verdade, o problema da divisão de receitas entre a 
União, poderosa e centralizadora, e os Estados, frágeis e desarticu
lados. é muito antigo. Vem. segundo estudiosos. desde os primór
dios da nação e estaria sedimentado na cultura autoritária do poder 
central no Brasil 

Estamos boje num estágio em que talvez não seja exagero 
falar-se em falência geral das ttês esferas administrativaS do País. 

Não creio que nós. políticos- nem mesmó Os-meios de co
municação! • teohamos cooseguido passar à população uma idéia 
aproximada do que seja a reforma fiSCal. sua importância e sua urgên
cia. Talvez porque Dão estejamos deixando bem claro que dessa ~for
ma depende a solução dos problemas que a unao.imidade nacional 
aponta como os mais graves:: o caótico e desuti].an(fSistefu.a :médiO?
bospitalar e o sucateaclo e ineficieõte sistema educa.cional. 

É preciso, talvez. deixar bem claro que o resgare de -nossos 
bospitaís e escolas passa pela Dllldança das relações lrlbutárias enlre 
Municipios. Estados e Ulrião. A reforma fiSCal não será a solução mi
lagrosa de todos as Il05S3S mazelas,.,; pode reduzi-las. sem dóvida. 

Didaticamente, talvez possamos dizer • para entendimento 
do cidadão ri1ats :bumilde -_que a reforma fiSCal Seria como a divi
são, entre os membros de uma família:, dos vários encargos men
sais. Assim. caberia ao pai o pagamento do aluguel; à mãe. os ga
tos com alimentação~ e aos fllb.os a quitàção"das contas com água e 
luz. Ora. é óbvio que essas incumbências precisam ter uma relação 
direta com os ganhos de cada um. ~ao é possível atrib.Iir a ne
nhum deles gastos maiores que seus saláriOs. -

Pois é juStamente isso que se dá com o País. A União está 
sufocada por dívidas gigantes~ seja no exterior seja aqui mes
mo. Além disso, não o.nnpte a contento_ ~º-~ obrigações com os 
set.ores de educação e saúde. Não consegue sequer manter suas es
tradas. N""ao avança nas inúmeras Obras patalisadas. Nem possui re
cursos para investir em energia ou telecomuD..icações. Em outras 
palavras, a União está falida. Precisa se recupe:rar e a reforma fis
cal lhe será de grande ajuda. 

No entanlD, o que desejo ressaltar acima de tudo - Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Senadore$ - é que as alterações 
que necessariamente virão com a reforma f1SC3l não podem ter 
efeito inverso ao que se propõe. Ou seja. essas mudanças não po
dem- ao aliviar as agruxa:s da União- sufocar os Estados. Essa é, 
sem dúvida. minita grande preocupação. 

Mas a verdade é que temos diante de n6s um jogo de altís
sima complexidade. Precisamos b:atar do salvamento da União, 
sim. mas não podemos impor ainda mais sacrif'J.C:ios aos Estados e 
Municípios, de um modo geral também falidos ou por falir. 

Mas não é só isso. Ninguém discorda de que o contnbuinte 
brasileiro, hoje, está sufocadO por uma carga tri.OO.tária das mais 
pesadas. Portanto. parece estar descartada a possibilidade de cria. 
ção de novos impostos ou mesmo da elevação de alíquotas. 

Mas o grau de dülCUldade do jogo com que DOS defronta
mos se amplia quando sabemos que, na reforma tributária, é preci
so avançar em outros pontos além da mera ínterrela.ção tn'but.úia 
entre esferas de administiação. Fala-se que é objetivo do Govemo. 
por exemplo. diminuir a carga tnl>utária sobre os produtos da cesta 
básica para facilitar a aquisição de alimentos pelos mais pobres 
bem como para combater a inflação. Pensa-se também em reduzir 
a incidência de impostos sobre os bens de capital de modo a tornar 
mais intenso o fluxo de investimentos em atividades produtivas. E, 
para elimiDar, fala-se em reduzir a, incidência de impostos sobre 
produtos de exportação, a ftm de dar a eles maior competitividade 
no disputadíssimo mercado iDternacionaL Essas três iniciativas são 
importantes mas significam perda de receita. 

Por fxm. cito ainda um cutro fator que me parece da maior 
importância quando se fala erq refonna ftseal: as falhas do sistema 
de axrecadação. Estimam os técnicos que. pata cada real anecada
do pelo FlSCO,. outro real se perde pelos descaminhos da elisão, da 
sonegação ou da ftaude. Em bom português, a Receita Fedetal ar
recada apenas metade do que deveria recolher. Ora. é preciso 
maior rigor. Mas também é necessário simplificar a intrincada 
rede de impostos e tributos que hoje embaraça a vida dos cidadãos 
e das empresas. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. peias infotmaÇães que 
se tem do encontro de Governadores com os Mínistros da área 
econômica. os entendimentos em tomo da reforma fiScal estão -
avançando bem. Além disso, o ptaZO de dois ~s e meio em que 
se pretende implantá-la ·me parece bastante razoável Ao longo 
desse tempo, é possível testaras modifJ.Ca.Ções previstas - entre as 

-quais se destaca a criação um novó imposl9 que unkia o ICMS e o
IPI - paxa ver se elas se réVelam eficazes. E possível recuar dos er
ros e avançar nos acertos. 

Mas o que me parece mais fundamental na questão da re- -
forma fiSCal é o fato de que os Estados e os Municípios não po
dem, de maneira algu~ ser prej.Jdicados. Eles são, efetivamente, 
as esferas em que se pode resolver, com maior rapidez. eficácia e 
economia, boa parte dos problemas deste País. Na vetdade, a revo
lução pela qual tanto ansiamos, a virada que tanto desejamos para 
o Brasil deve começar de baixo para cima.Já está mais do que pro
vado que planos e projetos megalomaníacos devem ser deixados -
de lado. Temos que partir de soluções simples, baratas mas efi
cientes. E essas s6 podem sair dos MuDicípios e dos Estados, onde 
os administradores, mais próximos da população. e conhecedores 
de suas quências e potenciais, podem deslanchar medidas positi
vas no que se refere a infra-estrutura, habitação, industrialização e 
apoio à agricultura. 

Concluo dizendo - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores -
que. acima de rodo. a reforma fiscal deveria buscar, ainda., desafo
gar o contribuinte brasileiro. boje sufocado por impostos. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma)---Na<!& mais haven
do a tratar. a Presidência vai encemrr os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 
-(Levanta·se a sessão às 17h35min.) 
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DISCURSO DO SR. NABO'R-JÚNIOR PRO
NUNCIADO NA SESSÃO DE 16/08/95, QUE SE RE
PUBUCA POR HAVER SAÍDO COM INCORRE
ÇÕES NA ANTERIOR. 

Justiça, assinado pc< V. Ex', poc nmn e pela Senadota MariDa Sil
va. E o que mais me d:Jama a atenção- é que essa notícia da compia 
de um Boeing 727 ciroiJ.ou dentro do nosso Estado, e o GoverDa.
dor foi ã ÍllljlrenSa e confnmoti <jue -havia adquirido um aviào. E, 
no jomal O Globo, o seu assessor, gerente de sua fmna, diz que a fir. 

O SR. NABO R ;JÚNIOR (PMDB-AC. Prommcia o se- ma apeuas avaliza! esse avião; quem COJllPlOO o avião, em hcmena
guinte di=. Sr. Pl<Sidente, St's e Sts. Senadores, a Bancada gem ao pai do Governador do Estado, nele colocou o llO!Ile de fiDna, 
do Acre no &nado Fede:t'a.4 pela 1mmnimjdade dos seus tt€sRepre-- ~~-Isso também está publicado JJa p:~meira página do 
seolailles, apreseotoo hoje, à Casa, Requerimentos de Informaçõ- jomal O E&!ado de S. Paulo. !'=.:upa-me esse fale, 'l'" dove sec 
es. endeieçados, respectivamente, aos Ministérios da .Tus!iça c da - apwado e escla:recido rapidamente O aviào é do Govemadar? E a 
Fazenda, 110 sentido de que sejam integtalmccte esclarecidos os caxga do avião, o CO!!lrabacdo que veio no avião, é do Gúvemador ou 
episódios que Qllminarnm coma apreensão~ no Aeroporto Interna~ Dão é? Isso tem. que ser apurado imediatamente. para que as ptovidén
cion.l de São Paulo, do llcoll:li; 7'1:1 pertenceme ã TCA-Troplcal elas cabíveis possam ser tomadas. Muito obrigado. 
Alrlloa, por snspeita de oontrabando. O SR. NABO R JÚNIOR_ Agradeço o aparte de V. Ex'. _ 

As primeiras illfcxmações sobe o caso chegaram ao meu O Sr .. Romeu Tuma _Senador Nabor Júnior. pemrite-me 
ccaheehuento ainda na semana passada, logo após sua ~acia. V. Ex' um aparte? 
Agui!Idei, entretanto, maiores detalhes, para não incorrer em aço- O SR. NA!IOR JÚNIOR _ Cem mnito prazer concedo-ího 
damento ou •msações l~vianas _pniticas que jamais fJZemm.paxte o aparte, Senador Romeu Tuma. - --
deminhaatuaçãocomoc~oohomempúblico. •. O SR. PRESIDENTE (l\!lio C""'P"s) _A Mesa •dv""e 

Jã no ultimo sãhado. dia 12. o jomal Ccrreio Bra:riliense, que o Senador Naboc Jtínior teni um minuto para concluir o ,.U 
do Distrito Fede!al, abatlru o assunto. E hoje, em antp1a e fundamen. pronunciamento. 
tada matéria. O Estado de São Paulo in[ODJJ.a; "Avião retido é do go- O Sr~ Romeu Tuma _ Senador Nabor Júnior, serei breve. 
ve;mador do Acre", a.aesoo:ntmio, logo na sua primeim página: "O Apenas gostaria de dar conhecimento a V. Ex_a de que ontem a Se
Boeing da empresa TCA-Tropical Aidines, apreendido hã mais de nadora MariDa Silva, muito preocupada, conversando comigo, refe
uma semam pela Receita Fede!al, é do Governado< do Acre, Orleir riu-se ao fato que V. Ex' acaba de relatar.lmP<Iiatam"'l!e procurei au-
Camely (PPR). Procedente de Miami, o aviào catregava !10 caixas toridades da PoHcia Fedetal que, em priucípio, Dão tinham conbeci-
cheias de aparelhos eletnloicos, pneus e outros 'produtos, sem guias de menta do fato. Ao final de tarde, ttwxenun ao meu ooohecimett.> que 
importação. Uma empresa da famllia do Govemado<, a Mannud Ca- o avião fcn ap:oendido; ele devede poosar na ala intemacional, mas 
me1y & Cia., é fiadora da TCA no oontrato de leasing". fá direto para a ala uacional. A Receita recebeu o informe, apreendeu 

Mais adiante, na pãgina A 7, o respeitado Estadiio dã novos o aviào e os püctas. Haveria 100 paDets; não seciam 100 pacotes; cada 
detalhes da i!regularidade, inclusive o fomecimento de falso endereço paDet é mn tipo de embalagem em que os aviões cmegam a sua =· 
pelos tri;>I!antes da """"'"ve apreendida _ mas acentua que o próprio cadot:ia. para f""""" jXl)legidas. E essas mercadorias seciam roupas 
porta-voz do G<wemador, EmiJson Péricles Brnsil. oorifessou que a dos funciooátios da oompanhia aérea. Dois fatos: apoendenun o avião, 
mesma pertence, de fato, ao grupo eiDjll'CSaiial do Sr. Orleir Camely. os pilotos, e eles saú3m, deixando algam registro; e o boeing secia um 
Não poderia negar, aliás, poojUO está gravado, 00 nariz' do aviào, O catgueho, não sem de utilidade para O Govenlàdar, para O GoveaiJ. 
nome ''Mammd Camely'', assinaru.ra que autêm.ica sua propriedade! Hoje. coo.vmei comaSenadcra Marina Silva e falei com a assistêocia da 

Dois fatos, até este momento, _são indiscutíveis: o avião per- R~ q..te se-~Wdal-a nos fa;riecer os d3daç, o maÍs nípido p:i:
tenoe à fmna do Sr. Orleir Cámell e foi apreendido em flag1-ante, sível. Sei que requetimento é'impcrtante, mas é demOOida a sua resposta. 
transportando moamha de alta sofisticação. Os outros àspectos, Esse fato é de impatâDcia vital, porque atinge o Govemo de mn Estado; 
meros detalhes, estão envolvidos nq verdadeiro jogo-de--empuiTa. precisaiíamos,. de JXlDO, de uma resp::>sta. Se reahneme o avião fóf ... 
criado pelos suspeitos: os donos dizem que a aeionave eStava fie- ayeencljdo, deveria ter bavid::t, ao meu::&. um fla.gtame. Ele deixru de 
tada, mas a responsabilidade é repudiada, tanto pelos Jl<O!ensos lo- descer m ala ccm:ta, para nacionalizar o aviào e o desembarque dos pih
catários <juaitto pelos teroeiros tambéD:i-acusados de participar da .. ta., que leOam de passar pela Policia Fedel1!J, para 00DS1ar no seu passa
nebulosa operação. · - - -~-- - pa:te o desembattpe. Não sei se as pilotos são bruileiros ou estt:angeiros, 

O Acre. Sr. Presidente, Sn: e Srs. Setlàdores. não pode COO- o <pe é mais grave. Portanto.ilruve falhas, cpe devem ser esclarecidas. E,. 
timlar na condição de c&eote das piores págioas da imprensa na- nesse caso, o pxx:esso crim.inal é patette. Cem tcxio o ~ito aos Sena
clonai. sempre envolvido em crimes e irregularidades. O povo dores. devemos obter as informações bem mais rapidamente do que 
acreano, ordeiro e digno, exige esclareciment() fotmal, defmitivo, por uma resposta ao requerimento. 
dessa oco!Iincia fJSOal/policjal, que envolve o pr6prio Governador O SR. NABO R JÚNIOR _ Por essa razão, ilustre Senador 
do Extado _o qual, aliás, já foi alvo de provadas deutíocias de so- Romeu Tuma,'aBancadedoAcrenoSenadoFederaldecidiu endere-
negaçãode hupostos,nasfmnas onde é associa<lo. _ . _ _ __ çarrequerimentode infoanaçliesao MinistrodaJustiça_já que foi a 

O Sr.Fiaviano Melo _Permite-me V. &•um aparte? PolíciaFederal.aautom da apreensão_e ao Ministro da Fazenda, por-
O SR. NABO R JÚNIOR _ Com muito prazer, ooncedo que também a Receita Federal deve ter atuado nesse epis6dio. 

aparte a V. Ex'. Hoje, tantoojomal O Estadc de S. Paulo quanto O Globo, 
O Sr. Flaviano Melo_ Senador Nabor Jtínior, V. Eit'tiaz ã a exemplo do que frzeta o Correio Braziliense no tíltimo dia 12, 

tnbum desta Casa. um assUnto :realmente bastante constrangedor estão infOIInaD.do, com bastantes detalhes, que o avião apreendido 
para todos nós acreanos, principalmente para nós que somos os transportava llO caixas com aparelhos eletroeletrônicos, prove
seus representantes no Senado FederaL Os jornais nacionais de nientes de Miami, sem a devida guia de i.mportação e as notas ÍIS
hoje. O Estadão e O Globo, cada um traz uma v~ dada pela cais. O próprio representante da Ím:oa do Governador levanta a 
fmna do Govemador de Estado, Sr. Orleir Camely, e seu assessor -possibilidade de que a mercadoria não seria do Governador, maS 
de comunicação. como V. Ex• vem tratando em seu protnlilCÜiment. de uma fnma que fretou a aeronave. 
Inclusive, já encaminhamos à Mesa do Senado um pedido de infor- Est.mos pedindo informações a respeito justamente porque · 
mações sobre isso ao Govemo Fedetal,. ~ Exea~tivo. ao :Ministro da não queremos Cometer nenhuma injustiça. Pode fiCar comprovado 
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que a frrma Marmud Camely, pertencente ao Governador e pro
prietária do avião. não teve participação expressa em práticas cri
mlnosas _mas que é-dona do aparelho, é! 

Em recente entrevista concedida à imprensa do Acre __ tele
visão, rádios, jmn.a~'> _S. Ex:. OOclcsSO'Il que a Si!_ª- empresa Com
prou esse .av~ão-

A Si" tl'..:.tr .. "13 SHv2 .- Pencite-mc V. Ex~ um breve ;:parte? 
O SR. NABOR JÚNIOR_ Se :cu pt:dt!r oonun- "om a CC::l

descendél!cia da Mesa. concedere! um minuto a V. Ex".-
0 SR. l"RESIDENTE (Júlio Campos) _ Senador Nac 

Júnícr, so:cnente um mim.~.tc a n:ais. V. Ex .. já ultta?es:w_u em q'.J.a
L"'' minutos o tempo do seu prommciamento. como Llder, que de-
veria ser de cinC? minutos, pant tratar de assunlOs partidários. 

A sr Ma.rirut S!l:l'la ~- Selladot Nabor Jú.õior, é impcrtacie 
o pronunci::unento ~e V. Ex.•. até porque tias ex.plicaç.õe.s Jadas. 
pelo Go'temo, tot melo de ~eu I:cpre$CDtante. há inúmexas cóiilia
ciiçCes. pel0 C[:Jr.:. ·::·:.;$. aqui no j;JrDal E. mais ainda, a tripulâção 
deu um en.dereço faisc ~uma. RLta Ria Bi:anro. no R.fo ~~ J ........ im. 
onde,' depois de investigada, verificou-se não e'í.i.:tGr"f.tm:l<l nenhu
ma. Ou seja, uuina ien~i.iva de sair àa situação wmplicao:la com a , 
Receita Federal. deram um endereço fantasma. Existem muitos 
mistérios enVOlvendo essa questão. O único aspecto que eles não 
oc;;u,ltaram foi terem feito um contrii~do com griffe. colocando o 
nome da empresa no nariz do avião. 

O SR. NABOR JúNIOR_ Agradeço o aparte da Semdora 
Marina Silva, a exemplo do que ftzera em relação ao Senador Fla
viano Melo, ambos, como eu, empenhados em que tudo se esclare
ça. Conforme disse no início deste pronunciamento, o Acre pode 
se orgulhar de ver que seus três Senadores esqueceram as diver
gências político-partidárias, eni busca de uma satisfação paxa a co
munidade. novamente aviltada e exposta a comentários desairosos 
dos demais brasileiros. novamente vítima do desgoverno que to
mou conta do Estado nas últimas duas administrações. 

E. em Requerimentos de Infonnações, assinados conjunta
mente. solicitaiun ao Executivo, al'ravés dos Ministérios da Justiça e 
da Fazenda, todas as informações sobre as origens e comeqü&cias 
dos fatos que levaram ao aprisionamento da aeronave e ao ConflSCO de 
sua carta pela Policia Fedem! e pela Allãndega de Guarulhos. 

Mais uma vez. assim, o Acre mostra que nas horas graves 
as suas melhores forças se unem. ~um exemplo de como co
locar os interesses coletivos acima das paixões e ê.ias ideologias. 

V amos, agora. aguardar as xespostas dos _Ministérios da Fa
zenda e da Justiça, para que o povo acreano receba sua justa e de
vida reparação social. moral e política. 

:Muito obrigado. 

ATA DA 120" SESSÃO NÃO DELIBERATIV A 
REAUZADA EM 14 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicada no DCN (Seção II), de 15 de agosto de 1995) 

EIETIF!CAÇÃO 

N<> página !38Sl. I' coluna, no titulo A VlSOS DE MlNJS. 
TRO DE E5TADO: 
O!Jd.\!5'; tê: 

N., 384/95, de 7 do corre:1tc. do M"mistro de Minas e Ener~ 
gia,t-eferente ao R.cq>Jerimeuto n" 991, de 1995, de infon:nações di
Senadora Mcr ÍT'.3 Silva. 
Leia-se: 

N" 384i95. de 7 do corrente. do l\Iin.istro de Minas e Ener
gia. referente .10 Rcqueri.tltt.m!o !1.0 991, de 1995, de infonnaÇõcs do
Senac:l:&- Antôuio O:.rlos V aladares. 

ATADA 121" SESSÃO DEL!BEP-ATIVAORDINÁR!A 
REALIZAIM.EM 15 DÉ AGOSTO DE 1995 

(PuOJ.i~.:ada nv ncr.; (Seção ü), de 16 de agosto àc 1995) 

EIETIFICAÇÃO 

Nª página 13.916. r• coluna. no assinaturas do Requeri
mento D0 1.079, de 1995: 
Onde se lê: 

Leia-se: 

Gilberto Miranda, Jonas Pinheiro, José Roberto 
Amlda, Ramez Tebet, Esperi<lião Amin, Be1li Veras, 
Arlindb Porto, Lúcio Alcântara. 

José Roberto Amlda, Gilberto Miranda, Jonas Pi
nheiro, Ramez Tebet, Esperidião Amin, Beni V eras, Ar
lindo Porto, Lúcio Alcâiitaxa. 

ATADA 123:SESSÃO DELlBERATIVAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicado no DCN, (Seç:i·o U}, de 17 e agosto de !995) 

EIETIFICAÇÃO 

-Na página 13.989. 2" coluna, na JndiC.,W n•IO, de 1995, 
Onde se lê: 

Leia ..se: 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Sena
dor Romeu Jucá- Senador Sebastião Rocha. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Sena
dor Romero Jucá- Senador Sebastião Rocha. · 

Ata da 12sa Sessão, não deliberativa ordinária, 
em 18 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Renan Calheiros, Nabor Júnior e Bello Parga 

O SR. PRESIDENTE (Rerum Calheiros)- Declaro aberta 
a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ixliciamós nossOs trabalhos. 

O Sr. l 0 Secretário-~ exercíC1o?IeffeiSÕD. Pere~ procederá 
à leituia do Expediente. · ~ 

É lido o seguinte: 
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EXPEDIENTE 

OFÍClO. 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 961195, de 16 do ~ encaminhando, para os flllS 
constantes do parágrafo único do art. 52 do Regimento CoDD.Im, 
autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo n• 72. de 1994 (n• 
444194, na Câmara dos Deputados), aprovado naquela Casa. 

A Presidência comimica ao Plenário que tomará 
as providências necessárias à promulgação do decreto 
legislativo. 

(Projeto de Decreto Legislativo n• 72, de 1994.) 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 2!2195, de !6 do CÓJ:rente, COIDlJilicando a apiovação, sem 
emendas, do Projeto deDecretoLegislativon•72, de 1994(n"444194. 
na Câmara dos Depurados~ que "susta a ex<=ção do contrato fuma
do emre a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
FUFMS, e a Assistência ao MeD.od~.i:llcnno ~AME. por eJlCOilliar-se 
eivado de·iiregu!aridade,<:<Jill:rnriando os ditames das Leis n" 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, e 7.102, de 20 de junho de 1983, bem como 
do Decreto-Lein"2300, de 21 de novembro de 1986". 

OFÍCIOS 

DO PRIMElROSECRETÁlUO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"95,DE 1!195 
(N" 534195, na Casa de origem) 

Dispõe sobre anistia relativamente às eleições 
de 3 de outubro e de 15 de novembro dos anos de 
1992 el994. · 

O CongressoNaciôoai decreta: 
Art 1° Ficam a.nístfudos os débitos dos eleitores que deixa· 

ram de votar nas eleições de 3 de outubro e 15 àe novembro. dos 
anos de !992 e 1994, bem como, nas mesmas eJeições, dos mem
bros das Mesas Receptoras que deixaram de atender à convoeação 
da Justiça Eleitota!. ' . · 

Parãgriúo únicO. A anistia a que se refere este artigo aplica
se aos fatos defmidos como crime no art. 344 da Lei n° 4. 737. de 
JS de julho de 1965 (C6digo Eleitom!). · 

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

lEGISlAÇÃO CiTADA 

LEI N" 8.744, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993 

Anistia débitos dos eleitores que dàxaram. de 
votar no plebiscito de 21 de abril de 1993. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional. decreta e eu sanciono 

a seguiDle lei: 
Art. 1° Ficam anistiados os débitos dos eleitores que deixa

ram de votar no plebiscito realizado em21 de abril de 1993. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na. clara de sua publicação. 

Brasília, 9 de dezembro de 1993; 172" da Independência e 
10.5" da República.- Itamar Franoo, Mauricio Corrêa. 

(Á Comissão -de Constituição, Justiça e cit:!ada
nia.) 

PROJETODELEIDACÂMARAN"96,DE 1995 
(n" 2.235191, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 163 da Consoii
dação das Lás do Trabalho, que trata da obrigação 
das empresas de manter serriços especializados em 
segurança e medicina do trabalho. · 

O Congresso.Naciooal decreta: 
Art. 1" b art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452. de ! 0 de maio de 1943. passa 
a vigot'3I acrescido dos seguintes panígrafos.: 

''Art. 163 -·--··-··-----·-·· .. ··-·-··--------
§ J• A CIPA poderi, a qualquer tempo, por sua 

iniciativa ru por solicitação de trabalhador ptejudicado, 
determinar suspensão ou paxalisação da atividade em um 
ou mais postos de trabalho. na hiplitese de as condições 
e o processo de trabalho colocarem em risco a integrida
de tisica do trabalhador. 

§ 2• Na hipótese de suspensão ou paralisação 
mencionada no patágrafo anterior, a C1PA oormJnicará, 
no prazo de um dia útil, o fato à autoridade competente 
em matéria de segur.mça e medicina do trabalho. 

-§ 3° As empresas que constituírem a CIPA deve
rão contratar pelo menos um técnico em segurança do 
traballió, o qual gozará das mesmas prerrogativas pre
vistas no art. 165. 

§ 4" O Ministério do Trabalho regulamentar.\. as 
demais atnõuições da Comissão menciOnada no capuí 
deste artigo". 

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

lEGISlAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" S~452~ DE J• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Tmbalho 

TÍI"ULOIT 
Das Normas Gerais de Tntela do Trabalho 

------------------------------------· 
CAPII1JLOV 

Da Segurança' da Medicina do Trabalho 
............................ ______________________ _ 

SEÇÃOill 
Dos Órgãos de Segurança e de Medicina 

do Trabalho nas Empresas 

-·-·--------------------------------·------
Art. !63. Será obrigatória a oonstituição de COOrissão lnler· 

na de Prevenção de Acidentes (CIPA), de confonnidade com ·ins
truções expedidas pelo Minisl&io dôTnibalho, nos estabeleciroen· 
tos ou Jocai,o; de obrn neias especilicadas. 

Parágtafo único. O Ministério do Trabalho regulamelllará 
as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA. 

Art. !65. Os titulares da representação dos emPregadoS nas 
CIPA não poderão sofrer despedida aibitrária, entendendo-se · 
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como tal a que Dão se fundar em motivo disciplinar técnico. ~ 
nômico ou ímanceiro. - - -

Parágrafo lÍJlico. Ocommdo a despedida, caberá ao empre
gador, em caso de :reclamação à Justiça ~ Trabalho, COit!J.ID='var a 
existência de qualquer dos motivos menCiooados oeste artigo, sob 
pena de ser condenado a reintegrar o empregado. 

---··-··--·--·-----·--------·-
·--·-··---·--··-··-----·· 

LEIN" 7A10, DE Z7 DE NOVEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a espedalização de Engeuheiros e 
Arqultetos em Engeuharia de Segurança do Traba
lho, a pro6ssão de Técnloo de Segurança do Traba
lho e dá outras prcmdêndas. 

O Presidenle da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguiD.te lei: · ~-- . 
Art. [ 0 O exexi:!cio da espeeialização de Eugenbeiro de Se-

gurança do Tnbalho será permitido, exclusivamente.= ... -· 
I - ao Eugenbeiro ou Arquiteto, portador de certifiCado de 

conclusão de curso de especiali2ação em Eugenbaria de Segurança 
da Trabalho, a ser ministmdo no País; em nlvel de pós-graduação; 

n - ao portador de certificado de curso de especialização 
em Engeilb.aria de Segmança do Trabalho, realizado em ca.níter 
prioritário. pelo Ministério do Trabalho; 

m - ao possuidor de registro de Eugenbeiro de Segurança 
do Tnbalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fi. 
xada na regulamentação desta lei. 

Parágrafo único. O CUISO previsto no inciso I desle artigo 
terá o cwrículo lixado pelo Cooselho Federal de Educação, por 
proposta do Ministério do Trabalho, e seu funciOD3DIOilto determi
nará a extinção dos cursos de que trata o inciso n, Da fomJa da re
gulamentação a ser expedida. 

Art. z• O exercício da profiSsão de Técnico de Segurança 
do Trabalho ser.i pennitido, exclusivamente: · 

I- ao portador de certifiCado de conclusão de cnrso de Téc
nico de Segurança do Traba.Ib.o, a ser admmistrado no~ em es
tabelecimentos de ensino de ZO grau; 

II- ao portador de certificado de conclusão de curso de Su
pervisor de Segurança do Trabalho, realizado ero cariter prioritá-
rio pelo MiDistérío do Trabalho; -

ID - ao possuidor de registro de Supervisa:- de Segurança 
do Trabalho. expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fi. 
xada na regulamentação desta lei. · . 

Parágrafo único. O curso previsto no inciso I de$te artigo 
terá o cnmculo fiXado pelo Ministério da Educação, por proposta 
do Ministério-do Traba1ho, e seu funciona.tne11to detemina.tá a ex
tinção dos CUISOS de que trata o inciso TI. na foana da regulamen-
tação a ser expedida. --

Art. 3° O exercício da atiVidade de Eogonheiros e ArquitetDs 
na especificação de Eugenbaria de Segur.mça do TJ:allalho dependerá 
de "'gistroero Cooselbo RegioDal de Eugenbaria. Arquitclma e Agro
nomia, ap6s a regulamentação desta lei, e o de Técnico de Segur.mça 
do Trabalho. após o regiStro no Ministério do TI>balho. 

Art. 4° o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 120 (cento e vinle) dias, coutados de sua publicação. 

Art.. 5° Esta lei entra em vigOI' na data de soa publicação. 
Art. 6° Revogam-se as cli.spJsições em coo.trário. 
Bnsília, Z7 de novembro de 1985; 164° da Independência e 

97• da República.- José Samey-Almir Pazzianotto. 

(À C<>mis.riiD de Assumas Sociais.) 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N•97,DE 1995 
(N° 269~5, na ~asa de origem) 

Dispõe sobre feriados. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° São feriados civis: 
I- os declarados em lei federal; 
II- a data magna do Estado fJXada. em lei estadual 
Art. 2• São feriados religiosos os dias de $1Wda. cleclarados 

em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não 
superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em: eoiitcirlo, especial

mente o art.ll daLein•605,de.5 de janeiro de 1949. 

lEGISlAÇÃO ClTADA 

LEI N" 605. DE 5 DE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semana[ remuneradf? e 
o pagamento de salário, nos dias feriados Civis e Re
ligiosos. 

Art. 1• Todo empregado tém direito ao repooso semana! mo 
munerado de vinte e_ quatro horas consecutivas, preferentemente 
aos dcmingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas_. 
nos feria.c:k)s civis e religiosos, de acordo com tradição local. 

Art. 1!. São feriados civis os dOclaiados em Lei Fedeta!. 
São feriados religiosos os dias de guarda, declarada em Lei l,funi
cipa4 de acordo com a tradição legal e em número não supep.or a 

-quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 
Art. 12. Salvo no que entende com as instruções públicas 

referidas no artigo 4°, as infrações ao disposto nesta lei serão pu
nidas, segundo o caráter e a gravidade, com a nmlta de cem a cin
comil. 

Art. 13. Serão orlgiDariamente competentes, pàia a impo
sição das multas de que trata a presente Lei os delegados regio
nais do Ministério do TrabaJbo e. Previdência Social e, no Esta
dos, onde houver delego\ção de atribuições, a autoridade dele~ 
gada. . . . -

Art. 14. A fiSCalização da execnção da presente Lei, o pro
cesso de aumação dos seus infratores, os recursos e a cobrança das 
multas "'ger-se-ão pelo <lisposto no Título VII da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Art. 15. A presente Lei entrar.i em vigcr na data de sua pu':' 
blicação. . . . 

Art. 16. Revogam-se as disposições ero contrário. 

--------------~----------------··----
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"98,DE 1995 

(n' 39195, na Casa de origem) 
De iniciaiivi do i'Iesidente da Repóblica 

Dispõe sobre a IISSU.Dçâo, pela União, de opera
ções de crédito contratadas pela Companhia Esta
dual de Energia Elétrica - CEEE junto a bauoos 
franceses, bem como de obrigaçocs previstas nos res
pectivos contratos comerciais, 6rmados para o finaa
ciamento da construção da Usina Term.oelétrlaa de 
Candiota ID-Unidade L 

O CongtOSSO Nacional decreta: . -
Art. 1° Ficii a Uriião autorizada a assumir as obrigações de

correnles dos contr.otos ftrmados pela Companhia cytadual de 
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Energia Elétrica - CEEE com o "BanclU.e de Paris Et Des Pays 
Bas'' e o "Banque França.ise du Commeroe Exterieut'. regis~s 
no Banco Celltia! do Brasil sob os n•s II 1101134 e II !/01135, 
bem como as obrigações esti.plladas nos_respectivos conrxatos co
merciais fmnados com a Gec Alsthoni. cUJOs recursos. bens e ser
viços destinam-se ao Projeto de Construção da Usina Termeoelé
trica de Candiola m- Unidade !. 

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazezida Na
cional e a Secretaria. do Tesouro Nacional negociação os ajus
tes e as condições da asSUDção. de forma a adequar as obrigaçõ
es contratuais às modüicações que serão intrOOu:iidit:s ·no proje
to original. 

Art. 2° Fica a União autmi7ada a receber em pagamento 
do crédito decom>nte da assnnção das obrigações da CEEE os 
equipamentos já adquiridos pua a Usina Termeolétrica de Can
diota m. bem como outros bens e direitos de propriedade da refe
rida empresa em valor suflciente para a liquidação do Iitoxitanie 
das obrigações que serão objero de asSWlção. inclusiv~ juros e de
mais encargos, que serão precedidos de avaliação na foatll!. que 
dispEser o mgulamento. • · 

AI!. 3° Os bens e direitos recebidos pela União na fOIDla p:e
vista 110 attigo anrerior poderi!o = utili>ados em futuro """""'"" do 
capital social da c.mr.ús Elétticas Brnsi!eiJas s.A. - Eletrobrns. 

, · Art. 4° Os direitos e obrigações referidos no art. ! 0 serão in-
tegzalmente assumidos pela União na dala da assinatma do texmo 
de renúncia pela CEEE. a seu favor, da autoriiação para a constru
ção da UTE de Candiola m- Unidade I, condicionada resolutiva
mente i transferência deímitiV. da responsabilidade pela execução 
e operação da usina para a iniciativa ·privadà, "inclusive a formali
zação do respectivo cont.Iato de conCeSSão. 

Art. 5° Esta lei enb:a em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEMN" 183 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 6! da Constituição Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos dos Senhores Minislros de Eslado dá Fazenda 
e de Minas e Enetgia, o texto do projeto de lei que ''DiSpõe iobre a 
assnnção, pela União, de opetações de crédito con!raladas pela 
Companhia Estadual de Enetgia Elé\rica - CEEE. junto a baucos 
franceses, bem como de obrigações previstas noS respectivos con
tratos comerciais, fumados para o ímancia.mentq da construção da 
Usina TeiiD.elétrica de Candiota ID- Unidade 1". 

Brasília 13 de fevereiro de 1995.-
(=iDaturailegível.) ~ ~- . 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 061, DE ! 0 DE fEVE. 

REJRO DE 1995, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO 
DA FAZENDA E DE MINAS E ENERGIA: ~ 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RePlblica. 
A Companhia Estadual de Energia Elétrica- CEEE, contro

lada pelo Govemo Estadual do Rio Grande do Sul, respoosabili
ZOO·se, no contexto do Plano de Espansão do Setor Elétrico, pela 
execução do ProjeiO da Uslua Termelétrica Candiota m- Unidade 
1, Iocal.izada no município de Candiota, destinada a aumentar a 
geração de energia naquele Estado e a utilizar o carvão produzido 
pela Companhia Riograndense de Mineração - CRM. também 
controlada por aquele Es<ado. 

2.. Para tanto, celebrou contratos de_ emp~stimos com vá
-rios bancos franceses, em 1981, e um contrato de fornecimen
to com a empresa GEC Alsthom. da França. Paralelamente, o 
Governo francês concedeu crédito ao Goverilo Brasileiro, me
diante Protocolo Financeiro, 3.ssinaci0 eni 29--1-81. Os recursos 
decotrentes desse Protocolo foram .destinados à. CEEE; por 

meio de contrato epistolar íumado entre a CEEE, e o Banco do 
Brasil S A., este na qualidade de agente ímanceiro do Tesouro Na
cional, destinando-se o produto da operação ao pagamento do pre
çodaentradadosequipamentoseserviços. 

3. Defrop,tando-se com problemas fmanceiros a partir de 
1982, não teve a CEEE condições de adquirir a parte dos equi· 
pamentos de_ f_abricaÇão nacional e de efetuar a construçãC" das 
obras civis. essenciais para --a instala.çãõ dos equipairientOS en..: 
comendados junto_ à GEC Alstbom. os quais equivalem, aproxi
madamente. a quarenta por cento do total dos equipamentos 
deswiados à Uslua Candiota m - Unidade I, que foram fabri· 
cados dentro dos prazos estipulados e estão armazenados n.a 
França. há quase dez anos. 

4. A não conclusão dessa obra, incluída na programação 
de obras do setor elétricO brasileiro desde 1982, afetou as rela
ções Brasil - França, dificultando a obtenção de novos íman· 
ciamentos daqUele País, com reflexos,_fucluSive, no processo 
de :renegoCiação da dívida extem& brasileira junto ao chamado 
"Clube de Paris". 

5. Ccmsiderando-se a :necessidade de ajarem--se mecaniS
mos de financiamento que permitam a conclusão do Projeto Can
diolaffi- Unidade !,foram criados div= grupos de IIabalho, a 
partir de !991. . 

6. A Comissão instituída em 29:8.94; medianté a Porta::
ria _MME n° 345, composta por representantes dos Ministérios 
de Minas e Energia. da· Fazenda e do Govemo do Estado do 
Rio-Gr.ihde do Sul, sugeriu -a busca da participação da iniciatf. 

_ va privada, sob o risco empresarial, estabelecendo-se uma par
ceria entre União, o Estado do Rio Grande do Sul, a CEEE e o_ 
éinpreendedor privado. ~ ~ 

7. Assim. a CEEE abriria mão da autorização que lhe foi 
concedida paxa a construção da Usina e a União, na ·condição de 
poder concedente e mediante licitação, selecionaria um novo con
cessionário interessado em explorar o serviço público de produção 
de energia elétrica, a = Cometcializada na barra tenninal da Usi
na. ou ·em prestar serviços na disponibilidade das instalações, o 
qoal recebeda a respec~Wa·autorização para a exe<:Ução das obras 
de complemenlação do emjnendimento. 

8. Dentre as coudições a serem estabelecidas, conforme a 
le~ pertinente, incluir-se-iam: 

a) a concessio ou a prestação de serviços será pOr prazo 
determinado, podendo ser previamente fiXado ou ficar à disposi~ 
ção para oferta pública, em função da tarifa ou do preço a ser 
proposto; 

_ b) a tarifa cu o preço a ser cobJ:ado pelo concessionário cu 
pelo prestador de setviços deverá. ser estabelecido para todo o pc
nodo, seja mediante pxé-fixaçW pelo POder Público, seja por ofer
ta dOS licitantes, em fimção do prazo da concessão ou _da conces:. 
sãO dos seiViços; - -

. c) findo o Jl"'ZD da mnressão oo da prestação de serviços. os 
bens reverteriO integralmente. paia o Poder Público, sem qualquer 
tipo de indevização ao concessionário ru ao prestador dos serviços. na: 
medida em que os invesrimemos pcc ele realizados devetão sec amor
tizados durante o prazo. previainente detemlinado; 

d) estará assegwada a compra de toda a enexgia produzi
da ou disponibilizada na Usina, nas condições estabelecidas 
pelo Sistema Interligado; ~ 

e) parte dos bens. equipamentos, serviços e inslalações já 
adquiridos e/ou a adquirir, de propriedade da União, do Eslado do 
Rio Grande~ do Sul e da CEEE. serão colocados à disposição do 
novo concessionário oU Prestador de serviÇOS. para Serem cOmple---
mentados com os investimentOs que deverão proloover para a con-
chisão da Usina. A cessão será formalizado por instrumento ade-
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quado, onde estarão estabelecidas as condições de uso, conserva
ção e posterior devolução dos bens. 

9. O Estado do Rio Grande do Su~ que dispõe de um par
que ténnieo já inatalado e operando regulanoenle na região de 
Caudiota m. disponibilizará. essas inatalações par.l implantação 
eoojmta da Usina Termoelétrica de Candiota lll- UDidade I, 
compartilhando equipamentos de utilizaçio múltipla, ...duzinde.' 
se, assim. o rosto de construção. -- -- - -

10. Considemldo a real possibilidde de relocalização da 
Usina parn junto do atual parque térmico já construido e operado 
pela CEEE na região de Candiota, é "'comendável que o projeto 
seja ajustado. obtendo-se as otimizações decot:relites da experiên
cia da operação das Usinas da CEEE wquele loCal. A xevisão da 
localização do projeto básico da Usina Tennoelétriea de Candio
ta ID- Unidade 1, resultaria em significativa redução dos custOS 
globais do emproendimento, em montanle superior a US$ -100 
milhões. Estima-se, ainda, uma ...dução dos cilsliis de operação 
em, aproximadamente US$ 400 milhões ao longo dos trinta.mos 
de vida útil da Usina~ · _ _ _ 

II. o equacionameDÍo do emproendimento dmdiota m -
Unidade 1 coDCOIIeiá para a el.imina.ção do chamado contencioso 
com o Governo Fnmcês. o qual tem pleiteado, ao longo dos anos. 
uma decisão que pennita a entrega dos equipamentos j! famcadOs 
e ·estocados na Fmnça e a nmegcxiaçio dos créditos ímanceiros 
antes referido~ propiciando a sua plena utilização. Além disso~ a · 
solução preconizada propotcionaria uma série -de benefícios pa13. o 
Estado do Rio Grande do Sul e para o setor elétrico como uJJi 
todo, dentre os quais se de1facam• 

a) geração de recursos íula.nceirós oriundos do iecolbi
mento de tnDutos federais superiores a US$44,3 milhões aos 
desembolsos totais da União decom:ntes de sua participação no 
projeto;· 

b) mobilização do parque industrial brasileiro em volu
me superior a US$230 milhões, com aumento da oferta de em· 
pregos e desenvolvimento da indústria termelétiica;. 

c) atra.ção da iniCiativa-PriVada para a participação na gera
ção de energia elétrica, com a conseqüente redUÇãO dó" papel do 
Estado; 

d) geração de recursos rmancerros-onundos de tribu
tos estaduais incidentes durante o perlodo de construção e 

12. Ressalte-se que a Usina Termelétri.ca de Candiota III. 
através da Unidade 1 e das futuras que já -estãO iáeritificidas 
para implantação do planejamento do setor elétrico - Planos 
2010 e 2015, representam um elemento importante no processo 
de integração do Mercosul. A concretização desse projeto asse~ 
gurará ao Brasil um parque 'de gezação de grande porte junto â 
fronteira com o Uruguai e não muito distante da Argentina, o 
que pOderá viabilizar as pretendidas interligações do sistema 
elétrico brasileiro com esses parceiros do Mercosul. Além dis

. to. a geração de base do carvão gaúcho permitirá uma otimiza-
Ç[o dós recursos hidrelétricos disponíveis na Bacia do Prata 
quanto ao seu planejamento e quanto à sua operação. 

. 13. sena indispensável, ainda. para assegurar· se a efe
tíva construçãO do empreendimento, que a UniãO assumisse 
as obrigações decorrentes dos contratos de operaçãO de cré
dito externo afliinados pela CEEE com o Banque de Paris ei 
Pays Bas e B~que Française du Commerce ExteriCU.r e dos 
contratos comerciais fmnados com a GEC ALSTHOM, para 
financiaine:D.to da cOnstrução da U_~ina_Term.elé_trica de Can
diota m- Unidade 1. recebendo, em contrapartida. os equi
pamentos já adquiridos e outros bens e direitos de proprieda
de da empresa, que poderão ser utilizados para aumento do 
capital da Ceri.triris ElétriCas--Biasileiras S.A~- Eletrobras. 

14. Estas as razões que nos levam à presença de Vossa 
Excelência pará. sugerir a remessa ao Congresso Nacional do 
anteprojeto de lei que ora lhe encaminhamos, com fulcro no 
ãrt. 84. inciso .. m. -da Constituição Federal, visando a possi
bilitar a ·concretização de solução defmitiVS. para esta: ques-:" 
tão, que se reveste da mais alta relevância para o País e que
Se encontra pendente há mais·de uma década, desafiando su
ce:o.>siVas Administrações da Uniãó e do Estado do Rio Gran
de do Sul. 

Respeitosaniente, Pedro Sampaio Malan, Ministro de 
Estado da Fazenda - Raimundo Mendes Brito, Ministro de 
Estado de Minas e Energia. 

(À ComiSSão de Con.rtiluiçiio, Jusiifa e Cidada-
nia, t! à Comis~ di Assuntos Econômicos.) -

operação comercial da Usina, em·volume superior a US$364 PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 99, DE 1995 
milhões; 

e) ampliação da exploração da mais importaD.Ie jazida de De !;1;!~';:..,~~·;:,r;r'epu~lica 
carvão mineral do EstadO, onde de localizam 25% de todas as 
resezvas minerais de energéticos não-renoVáveis dO Brasil; Dispõe sobre a criação ~e cargos efetivos de 

f) otimização dos investimentos já realizados na região Agente Peuiteuclárlo DB c...-<ira Po&cial Civil do 
de Candiota, proporcionando o desenvolvimento estratégico do - Distrito Federal e dá outras providências. 
parque tennelétrico brasileiro, com significativa redução dos 
custos de implautação da Usina; O Congresso Nacional decreta: 

g) acréscimo da oferta de energia garantida, de origem Art. lo Ficam: criados~ Cmeir.t Policial Civil do Distrito 
térmica; .· - Fedetal cinqüenta cargos de Agente Penitenciário. 

h) eliminação das pendências qúe prejUdicam perma- Art. Z' O efetivo de Agenles Penitenciários, constanle do 
nentemente o entendimento entre os organisinos- federais e AnexoidoDecreto-Lein°2.266,de 12demarçode 198S.passa.a 
os daquele Estado nas questões relativas a esse empreendi- vigorar de acordo com o AD.exo desta. lei 
mento; · \ Arl 3° O ingresso nos cargos efetivos da Categoria Funcio-

i) capacitação da engenharia nacion81 nas questões do', ual de Ageule Peuilenciário da Ca=im Policial Civil do Distrito 
planejamento, projeto. construção, fabôCaÇãó, mõhtageni e , Federal far-se-á mediante COilCUISO público, paza o qual se exigirá. 
operação de usinas térmicas a carvão; · além de outros requisitos, a àpre:Senta.Ção de certificado de cooclu-

j) aproveitamento da energia garantida da Usina no siste- são deZ' grau de ensino. 
ma elétrico nacional, em decoaência de sua demanda reprimida Art. 4~ As despesas decotrentes da aplicação desta lei corre
naquela região de abrangência, bem como- pela sua importán- rão à conta das dobções eoosignadas pela União no Orçaménto do 
cia estratégica pãra. interligação com países integrantes do Mer- DistritO Federal 
cosuL Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação • .-
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ANEXO 

CARREIRA-POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

Categoria Funciona:~ Classes e Quantidades de 

Especial la Classe 2a 

Agente Penitenciário 88 105 

(Nivel Médio) 

DJ:Cili:TO·LÍ:J !H I.HI.~CO D& 1---·-*"--,._ ,.,., Cl•ll • Dlllrell' ,..... ... _.. .............. _ . 
.,..,.,. .... ttz I 

O PKESIDJ:HTE DA KEPOBLJCA. uuda da~ .. llle 
coafan o ut.lp 11, l&ela W. da Coaa&llal~o. 

DI:CKETA. 

Ar&. 1: Fica criada. • Qaadn do PaoMOI da Dla&lfle P....._ a 
Cunln Policial CIYII. ._paata ele carpe ele Dll ...... !le -........ 
AUdlco-wcifta. Pori&e CrillliiiU. J:acrivaa ele p.,...; _... .. 
Policia. Datlloacoplaee Policial a Apate PoolteKlúW. _._ • 
Aaezo I date d--..lei. coa oa eacarpa pnYitl&el-' 1' '"CIIe .. 
pacifica. -

M. I! Aa a&ula dUM• ill~qr&ateo elu catellldu ,_.... 4a 
Grupo Policia ClyU elo Dlav!to FacloraiCPC•JOIII a*'- flcaa a.
fonauu au ,..,..._ Sqaacia Claou. Prilllaln Cillaoa o a-S. 
peclal. 

An. 1: Oa ocapucu doe cup1 da• atuM cet I lu ,_.,.,,h 
do O rapo PC•IGO oarlo &nou..-a. oa forma do Aoaaa U. -a
nlra a _.,ao ao nflft • ama. H el- clac-loi. 

Por6srafo llalco. Flc11111 n:&la&oo oo • ....,. du catqpriu d ....... 
du poloa cUiaoo PC·liOl. PC·Z02. PC·:IOI. PC-:aot. PC:IIII. PÇ·- o 
PC·207. 

Art. 4! O iqruoo aao catecoriaa flllldoaala •a Cunln Policial 
ClvU áo Dlitrito Faclual fu-6 mecllaale cDIICVÍo pàbllce, ~- IIIi 
Pabaa 1 da Sqaacla CJUH, Mpado iiiRnlcG&a a- ......... Jllle 
S~cloS..,..._Pàbllcaclo.~........._ .......... .... 
laeü partlaute. 

M. 1: A.,..,_ ... facloaal Mri falte oa coaf..W ... u .. 
dia.,._ a Lei a: a.- ela 1t I• -bn da 1171. • • Denote W a: 
1.411. ela a !i• abrO da 1111. •-aocliflcacGeo ...-...-

109 

Cargos 

Classe 

207 
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Ar&.~ H lo ••'""' lrolfll'lecla- aoceaa .. f1111Ciual- o 
Caneia'o Policial CIYII dO Dll&rl&a Padual. 

Ar&. 7! Coaldhd nqalalto Waice para a ,..,.,.,, .. l a- ·~ p....,. du ~rlaa fucloaala da aiYII npvtcw a aHID. o,_,.,., 
•- ·aproYII&QI.~&o. ronocUY.-&o. do Curao lapuW da hUalo o 
e-SQICialiJe PoUdL 

f ·lf O. .,_ Nferidoa - USIIII dMdaaa- .. 1 ' hn -doe......._ pollc!ala dYia •• 11-.. Padde tlaal 
do Prl8eln a-dU crtosarlu fiiDclon•la da aiYII .,..._o.,.... 
•hod'"1101 01 criUrto. -lle'acHoa - nferld«~e Cllfll!e, - ..._ 
da•a&l .. ldllh 

f ~ O.I&Uf8.....-ua-J:apoclaldueat•s• lufacleo 
ula da alwl -lor a m6dlo MriO aatric11lad01- nf..W..
- ........ a.a&illldodo. 

Ar&. ~ Ao ..... ww- c-platu cooo ap....-Jt•·IS'a 11-
da f-•CIO prollaaloul o 01 maacloudoe ao •"lp p-••=• ..S. 
'ladoa pala Acld=la"do Policia CIYU da Socn&orla doS- Pt.U. 
ca do Dlatrlto Pedorol. aaii otriiMddo ladealsacto do Habllle8CIO ..U. 
clal CIYU. coa oa p .... ataala calcaladoo aobnl o YODCIID- ....... 
cwrao_d_ aa forma -late· 

1 - 10~ Ida por ceatol - c- do r-aca. Pellolal 
PrOflaaloaal: · 

11 - 20. (Yla&o por ceatol - Curoo s·.,e.lal do hllda;. 
• III - 20• (vlata por cntol - Curao Sarorlor do Pellcla. 
f I~ H a ocorrtaclo da maio da um curoo. -' otrlbalda •=n•a a 

ladealsacto da maior valor parceataal. 
t ~ A llldnl•acto da HabUiiacto Policial ClvO Md la u--. 

IOO·PIOYOIOI da apoiiDiadoria do III'Yidor. 

tI!· O pollclal ciYII aao l' tiYar coaclaldo 01 Canoa da r
ele l'nlflallon111 a Curoo Saperlar oa t'ollcia, f- jaa l laon=cto ... 
fqlda- USfiiO. . 

.t\r&. r. 0 Yalor do· YaaCfiDIDIO do Apa&o da Policia-do a- ·~ 
poclal. Padra. I, aao cerna-"" a 40,. lq- JICII ca&et do.., 
triiMdclle. NPIHIDUCio • uat.a .. •• ....... do e.,.. .. •-'H'' .. 
DJ-.Goral da Policia CivO do Dlatrito Fadoral, ....... - llul 
- a lkacto do valar do •aocimaaco doo damalo la~ do c
nln Policial CJYII, ob..,..adoa oo ladical ootalle'acldM u Talle'o da 
••e'····nto Vedcal. Aauet DL deite diCI'8&cHel. 

Pan,nfo bico. H ... aooa ndacto da vaacban&o podar6 -*r 
da apllcacto.õ dlopo- Mota oftip, davnde. ........ for a- -
---.. feee!eo'rle • dlf ••• - ..... , Jllllll. .,.., 
... • w.tllldwl. ·-·""' ...... Jriapolrll...,__, "E .. 

Alt.lt. Plcaa.....,...... a lodao ao...,- dll-... u 
c..-. Palldal Cl.U u ~ ""•'"'IIII a ft* .. l allifalo 
...,. raPJdl!lao - latasr.,.. da o..,. Polida CIYtl ~ 

Qllned .. ao u -• baNI •• dleelo • porrtataak ft ...._
• •n~ud•• c1aaoe •-.-co • r-taUrle, 

Alt. U. Oo facloúrlotJ ap.nntad.., Clllaa ...... .U.. alda 
tnaufa ••• n dado ....._ - c.,... do o,.. l'aUIIa Clvl .. 
Dbtaltc Petleral. ..,._ .... poweatoe rn11toe eu •• -...,, .. ._. 
....... - ........ -IIIIYidada, ........... ..-.... , I I E 
-. .... .. .... -- - ofaltoo ""' ,,_ ........ ... ......... ,, •• w. 

Agosto de 1995 
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Aft.I.J. ~a lru IIII da Adaollliatraçte- ....... -a CIP'" ..... da lera-·- da Polida CIYII .. 01-...1' .. 
d-.1. o G ......... do DIIUIIo Fodoral podá .-tur, •x :a doa 
too101 oo dlnlloe • • ....,. ... lrclum • -..o da _.... o .,._ 
•- de fuaclodrioa pua c,.._ u pH-...,taaeh. ••• le!Js••• o 
• ......., ao Pala ou ao a:tarior. 

An. 1J. A deapoaa .- a a:~CUÇ~e daalo dec11to lei -' a 
- Ua dotacGM corelpadaa ao Orca_.. do DiiUtle FoMNL 

An. 14. ll:eto d-.laloiiCI&d- •law aa dito .. - ........ 
ç10. lrcluai•• qi!&IICO a aoua ofalloa flaaaceirol, n-du oa tüa.-1-
CIM- coo&drlo. 

lruiUa. 1J de ID&ICO u••IU; ltc: da ·ladapad'•!a a Ir. de 
Aepollllka. 

.. 

IJ. 
1: 
J 

JOAO FIG UII:JAII:DO 
liNUlal Aloi·Adre! 

AII'II:XOJ 

IA.rUce H do Doe-laia: a.iM, dali da,..,.. •al-I 
__ co.a .. _,_ 
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• • • -- ii • • -- . .. .. .. _ .. _ 
• • ... -·- - .. .. - • • • . -· I r r • I • .. 

AII'II:XO U 
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lltVACAO -·1ft lrt'UAC40 lfCWA _,_ 
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- DI •• D •• I •• - DI •• 11 ... 
I •• _ .. _ - nt III _ .. _ 
u III 

DMI .......... I •• 
A.-.P=ttts"rit - 1'1 • D1 .. 

n • I • - .1'1 • rn " n • I .. 

S<abcxes Membr<Jo do eon......, No<ion&J. 

No& tamol do artigo 61 da Coastituiçlo-. -·- doliborlçlo de 
V01111 ExeeJeucin -hodo de Expoiiçlo ~MotiVO& do Satllar MiDIIIm de - do 

JIIIIIÇI. o ..Xto do projelo de lei que "Cria CltiOI de Ap ... - oa Cmeira Policial 
CMI do Dislrilo Federal". 

· BrU!Ia. 5 do llllrtl do 1!195. 

!:.M. n• J?Z fi!J 

Bras! lia. 1 '{ do HA A/1. Ç-a <lo U'. 

Sul!M:co 1 apreciac&o de Vo:la& Exc:ellncia o iac:luao 
Pto,<ito <lo t.oi ""' .cria cinqúlnca car90s na carroira POlicial Civil do 
Dt•crico f'o<lor&l. · 

2. A COztsc.ituiclo vigente. no inciso XIV do &ft.. 21,. 4& 
: ·IJtiDcia a Ulli&o para organizar • IIAD.t.er a pol!cia c:iril do Di•cti~ ·-al. 
3. A CQIOPOaiclo <lo quadro <la••• pol~cia 6 dada pelo 
-o-l•i 11• 2.216, <lo 12 <lo arco <lo 1!15, -Ui- po1A &.ei 
"' 1.174. <lo I <lo '"lbo <lo lnl. POr •••• inac...,_co no...cbo -.e 
~ • o do efecivo de· todaa •• categorias, =- exceeao .. .. ~ 
Pollic-Urio. 

!13 
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4. A popula~ao eareer~ri& do Distrito Federal totaliza 
aproximaduente 2'.175 int.ernos. c:OID prev1s•o para t.rls mil no corrente 
•no. 
S. Acua~ce. para •eender •••• q... c1e pessoas pre .... 
~iaort...nee ou sencenciadas. nas dependlneias dos estabelec~os 
prisionais • os excedentes nas cárceres das·Deleqaeiaa Policial• • da 
coo~enaclo de PoU:cia tsJ,MCiali:acU. 1.u:iliud.u c:a.a precúi .. 
iDacaLAcoea peaitenci,rias. conta a Secretaria de Sequr~a P4bl1ca do. 
Di•crito Federal ca. o efecivo de trezentos • c~ca Ageccea 
hniteac:iúios. q\&a%ldO a proporcao c écnica ideal ' de ~a AQ:e~Ka 
Penicenci,rio para cada grupo de trls ~ncernos. eonfor..e rec d« a 
orvanizacao d&a NacO.s Unidas !ONU) • o qu~t demonstra a def•-• 
exiac~• AO MCH • 

. ,.. o Projeto c!e Lei ora proposto con.crii::Nir' para. •iaont a 
~ de preocupacAo • riscos da populacao do Distrito Federal 
acendendo. &O mea.o c.-po. •o C1sposco r.a Le1 de Execuclo'Penal (Lei n• 
1.210. de ll de julho de· !91'• com :eiertnei& ao tra~...aco 4U4 c 
Es~ado deve 41apenaar ao• ~resoS • 

. 7 •. Dai a. nec:ess:.d&cle c!e &WI\enc.ar ~ efec.ivO de .\9ea.tea 
Peaitenci4r1oa. soeando*•• a !aso & perspec:iva de incr~co daa 
aclvidadea da· Fund&clo de ~ro ao Tr&balh&dor Preao • FUMAP. .. 
COIWetaUkeia da expana&o de IU&I ac.ivicladea. a.waencando aa nece .. idadea 
c!e IWUI'&DC& • o f\&DCion...nc.o de waa Col6ni.a Pen&l AIJric:olA. ;.orzi&Ddo 
--~~--CC~~~Plexa e cr&b&lboaa & ac.i.vid&de de conc::ole doa incemos. 

e.. Por outro 1-=. • &dot;l.o deac.a medida nAo eacoftuu• 
óbice. viaco que o Governo do Di.st.r1CO Federal j' ~onca caa ciDqQenc. 
candid&coa coacuraadoa • rece.-formadoa pela Acad .. ia da Policia Civil. 
al .. do taco· de haver a diaponibilid&de orçam.nc,ri& para eaae fta. 

t. Slo eacu. Senhor Prui4enc.e. .. sine•••· u raa&H: 
1Qe • 1._.. a _...~ter ao deacort.iDo de voaaa Excellacia o iDcluao 
.... ,_ dll !Ai. 

A11U0 A li:DOIIçiO ll& IIO'l'IVOS llO KIHISTÉil%0 DA .ms'nÇA 
111073 ll& H I 03 I 95 

Heceaaidade de aumen~ar o quan~1~a~1vo de Aqen~e• Penicee
ci,rioa cendo ee viaca o •~résc1mo áa populac&o carcer,ria. 
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2. aolatOH • ;pl:'ll'l"ldlaoiu coac1daa ao at:o ao~CiYO • M , .. 
pcee••c.a• 

I 

I 

I 

I 

.ucuaç&o do~ I do Decrno-I.ei n• 2.266, de 12 de
de 1'15, via&ado o acr6•ct.o de ci~enca ear;oa de Ag8aC.. ,._ 
Jú.c-Udo8. 

Necesai~ade ée ~umen:&: = r.~•~~ 4e ~•9a• das ear;oa de 
Agence ,en~~enci'r•o. ~1•~o que a da~•••o .. ex1•~•n~e • facor de 
preocupaciO • riscoa & ;O;uiac•o do D~•~r~~o reder&l &1 .. de ta
pedir que os pre- rec•- o ~r•~-nc~ prev•no 1.a I.e.l. de ~rxe
cuciO Pena• II.ei n' 7.210. da ~1 de ;~tho de 19141. 

Pela const:.l.cuc:ionalid&de e 1uridicid&de da p~u 
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O SR. PRESIDENTE (Renan. Calheiros) - O expediente 
lido vai à publicação.. _ 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Presidência, 
de conformidade com o disposto no art. 37 4, I!, do Regimento ln
temo, det.enniDa a anexação do Projeto de Lei da Câmata n° 119. 
de 1992. que "dispõe sobre a habilitação I""" condnzir ciclomoto
res", ao Projeto de Lei da CfunaJ:a n° 73, de 1994, que "institui o 
Código de Trânsito Brasileiro". 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Presidência 
comunica ao Plenário que recebeu o Recurso n° 6, de 1995, inter
posto no prazo regimental. no sentido de que seja submetido ao 
Plenário o Projeto de Lei do Senado n" 6, de 1995, de antoria do 
Senador José Eduaroo Duna. que estabelece o principio da d~ 
e extirpação de órgãos, tecidos e partes do cotpo humano I""" fins 
de tr.msplante, post mortem, salvo expressa disposição em con
trário, em Vida. (framitando em conjunto com os Projetes de ·Lei 
do Senado n"s 8 e 15, de 1995.) 

A matéria ficará sobre a Mesa dorante cinco dias úteis,Jl'll" 
recebimento de emendas, de,acoolo com o disposto nl> art. 235, rr. 
"c", do Regimento Intem.o, combinado com o art. 4° da Resolução 
n"37, de 1995. 

É o seguinte o IeCUISO xecebido: 

RECURSO N°6, DE 1995 

Requeremos nos'tétiilos do art. 91, § 4°, do Regimento ln
temo, que o Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1995, de antoria do 
Senador José Eduardo Outra, que "estabelece o principio da doa
ção e extirpação" de óxgãos, tecidos e partes do cotpo humano para 
fms de tr.msplante, post mortem, salvo expressa disposição em 
contrário, em vida", seja apreciado pelo plenário desta casa. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1995.- Jeffer-son Peres 
- João França- V almir Campelo -Bernardo Cabral- Ge.-al· 
do Melo- Mnuro Miranda- Ramez Tebet- Lúdlo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Presidência 
comunica ao Plenário que, uma vez fmdo o praDYfixado no pará
grafo único do art. 254 do Regimento ln!emo, sem interposição do 
recurso ali previsto, detenninou o arquivamento defmitivo do Pro
jeto de Lei da Câmaia n" 75, de 1994 (n" 607191, na Casa de ori-_ 
gem),que define a ação deferir, n:mtilaroo mataranirnal'oomfms 
de entreteilÍmeJJ.to como crime, cominando sançC?es penais aos in
fratores e dá oo.ttas providências. 

Será feita a~devidacon:mnicação à Câmaiados Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Há otadores 

inscri1os. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lanro Campos. (Pan-

sa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Calnl 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nom Senador Ney SnasSWJa- (Pansa) 
Concedo a palavta ao nobre Senador Valmir Campelo, por 

cessão do Senadoc Renan Calheiros. 
O SR. V ALM!R CAMPEW (PTB-DF. Pronuncia o seguin

te clisc=o.) -Sr. Presidellte, St's e Sr.;. Senadores, a injustiça triWtá
ria e a ganância fiscal do ESbdo bmsileiro estio na erigem da expan
são da economia informal em nosso País. O bom senso emiDa que o 
estimulo às pequenas e mia~esas, além de fala: gerndo< de mão
de-obm e de desenvolvimento, nrluz a infmnaljdade e acahl, por 
vias indil:etas, gerando mais divisas tiscais para o Estado. 

Basta olhar a evidência dos fatos. Os púses que, nos últimos 50 
anos, apresentaram maiores DÍveiS de performance ecooômica em 
todo o mundo foram exatamente os que desenvolveram políticas es-

pecif= _para promover a expansão e a ooosolidação das pequenas 
e microemp1esas. Também quanto a isso, o Brasil está defasado. 

Em que pese o louvável empenho do Sebme, :c.ossa. única·--
agência para pequenos negócios, o Estado mantém-se indif=nte aos 
pleitos do selO<. Não obstante, os números são eloqiientes e dispensa
ram adjetivos. As pequenas e ~ ~hoje, no 
Btasü, um univer.;o de nada menos que 4 milhões de estabelecimen
tos industriais, comeiciais e de serviços. São IOSpODSáveis po< 48% do 
total da produção naciooal, 42% dos salárioo JlO!PS, 68% da oferta da 
~e ce.tt:ade30%doProdutolntemollnlto. 

Não é tUdo: 99,1% do total das ~ existelUs oo Pais, nas 
áreas do CXIIIlércio e de seMços - patarto, quase a toealidOOe - estio 
nesse segmeDO. Na área da indústria, a situação é """'""-· 95,7% 
dos est;ibelecimrnros existettes são pequenas e microcmpresas. 

Isso tudo, Sr. Presidente, SI"s e Srn. Senadores, dentro da 
chamada ecooomia formal. Se oomputados os números da econo
mia infon:nal - ca-ca de, pelo menos, um te<ço do PIB, segundo o 
SEBRAE - essas cifras tornam-se- ainda mais impressionantes. 
Calcula-se que, entre mão-de-obr.l fOI:D!II! e informal, nada menos 
que 80 milhões de pessoas- mais de lr€s veus a população da Ar
géfl.tinal - trabalha hoje, no Brasil; em pequenas e microem:presas. 

Não obstante, o setor está longe de receber tiaWne1110 à al
tura da importância que tem. A mentalidade fiscalista do Estado 
aprisiona sen potencial criador e tiata nnif"""""""te os desígu3is 
-grandes e pequenos. Estabelece, assim. critério_injlsto. qUe inibe 
a expansão do setOr e dificuha a retomada do desenvolvimento da 
economia brasileira. Nossa luta, aqui no Senado, tem sido por jus
tiça fiscal e mefuores condições de trabalho para gerar novas petS-
:gectivas de riquezas para o Brasil. _ 

Não temos dúvida: a d!ave da superaçlio da crise e da reiOmada- ~ 

do crescimer<o ecooômico é o recooheciin<mo da eficiêllcia e do po
tencial dos J:equeDOS e, po< extensão, o apoio aos seus pJeilos. O que os 
pequenos querem Dão são favoritismos oo paternalismos Querem ape
nas rondiçées conaetas pua auxiliar o Brasil a sair do hlmco. 

Faço essas coosíder.lções, Sr. Presidente, SIS. Senadores, 
tendo em vista a mobilização nacional que o SEBRAE awncia no 
boj:> do processo de refornla em CUISO DO Cong=so em defesa da 
expaosão dos pequenos e microempresários. Qler aquela institui
ção propor um pacote de emendas à Constiblição e outro ao Esta
tuto da ~ de modo a pemlitir que os segmentos doa -
pequenos pro~ e gere os beneficio; econômicos e sociais ao 
seu alcance. É preciso que o Govemo teDha a ousadia de fazer o_ 
que os seus anlecess<ll'eS não f=m: acreditar no poteooia1 desse 
setor de tanta importância para o equillbrio social do nosso País. 
Já que o Primeiro Mundo tem sido pmadigma de tanta coisa ""-"" 
nósy por que não segui· lo também no que diz :mspeito aos peque
nos empreendimentos? 

Renovoy desta tnOuna, o meu apoio à luta dos pequenos que 
pleiteiam algo de maior justiça: tratamento desigual Jl'll" coisas 
desiguais. Impor a uma empresa familiar de fundo de quintal as 
mesmas regras e exigências que vigonun I""" empresas de grande 
porte é condenar à marginalidade um segmento vital ao funciona
mem.o da economia. ~ao é justo e so~do não 6 inteligente. 

Estou certo de que o Presideote Femando Hcmique Caidoso 
se:rá sensível a essas questões. bem como a maicJria ptrlfltl'W:Dtar na 
Câmara e no Senado Feder.d. Tenho sido an~orooo· defemor dos pe
quenos, ao longo da minhacan:eiia política. E'o soo pocque =io fir
memente no po<encial que possui e sei que f~ec6-los é a saída mais 
eflC3Ze rápida pata superar a crise eccoôudca e o desetnp:ego. 

Por essas razões, Sr. Presidente. mais uma vez, associo-me 
à luta do Sebrae e dos microempresários. "na certeza de que essa é 
uma causa favorável ao povo brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE I,Renan Calheiros)- Concedo a pala- certos processos industriais, certas atitudes cuhmais, certos com-
VIa ao nobxe Senador Osmar Dias. (Pausa) portamentos que são próprios da nossa vida e da nossa história, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor JIÍD.ior, por vin- porque ~fletem uma determinada i.n!luêncja sobre a nossa popula-
te minutos. ção oo a forma de expressar uma determinada atitude ou um certo 

O SR. NABO R JÚNIOR PRONUNCIA DlS· comportamento em zazão de fatos, de comemocações, de crenças e 
CURSO QUE, ENTREGUE À RE!IISÃO DO ORA- de preferências religiosas. 
DOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE. É preciso que tenhamos essa compreensão dinimiea do pa-

trimônio e Dão apenas aquela noção anterior, snperada, obsoleta, 
estática, de que o pa.trimônio h:ist6rico se resume a edüícios, a es.. 
cultmas, a telas e afrescos. pois o patrimônio histórico é o nossO 
modo rultural de viver e de produzir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 
seguinte dis<:uzso. Sem revisão do arador.) , Sr. Presidente, Sr's e 
Sr.;. Senadores, ontem foi o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. 
Certamente, temos pouco a comemorar quanto às medidas. quanto 
às pmvid<!ncias do Govemo no sentido da preservação do nosso 
patrimônio histórico. 

Alguns 'ci:tegam até a dizer que a nossa geração tem o privi
légio de ser a última que p:xlerá se deliciar com as construçôes, as 
igrejas. as pinlnras e as ~ do bairoco mineiro, porque, a conti
Illlllr o tratamento que estamos dando ao nooso patrimônio históri
co, certomente a tendência ~ o seu desaparecimento. 

Não podemos deixar de invocar~ neste moment~ aquelas fi
gwas fundadoras da Secretaria de Patrimônio Hist6ríco e Artístico 
Nâcional, aqueles intelectuais que, no Govemo Vargas. reuniram
se em tomo do mineiro Gustavo Ca.pa.nem.a; então Ministro da 
Educação: Villa Lobos, Carlos Drummond de_ Andrnde, Oscar 
Niemeya:, Lúcio Costa, Mário de Andmde, Rodrigo de Mello Fran
co, o fundador da Secretaria de Patrimôoio Hist6cico e Art!stico Na
cionaL. Esses foram. entre ootros, os que Cstabelec:eiaDl as :maiCOS ini
ciais de toda a política de presezvaçiio e defesa do llOSSO patrimôoio. 

Todavia, Dão pudemos deixar de reconhecer que anos se
goidos de desinteresse, de incúria administcitiva, de faha de prio
ridade para o setor, têm conchizido o nosso País à perda de maiCOs 
inlport.antes da evolução da nossa história, da nossa cultura. e de 
regislro do nosso pessado. 

O intelectual marnnbense e jomalista Fr.mklin de Oliveiia, 
que milita ua imprensa do Rio de Janeiro, escreveu um livro fun
damental para a compreensão da tragédia do nosso patrimôni.o his
tórico, onde mostra quantas obras têm sido destmldas pela falta: de 
atenção dos governos e das comn~idades, da própria sociedade 
bxasileiia, dos empresários, que não têm dmgido para esse setor 
recursos suficientes par.1 a sua preservação. - . -

Num pessado Dão mnito distante, até meSino a própria igre
ja - padres, vigários do interior - alienou veniadeiros tesouroo da 
história da arte btasileira: imagens, talhas, ;>!é fragmentos de igre
jas, que se encontram, às vezes, nas mãos de c:olecionadores, de 
antiquária;, natitos deles; inclusive,já fora do Pals. 

Esse- é um atentado contra o patrimônio hi.st6rico que não 
podemos deixar de reconhecer para compreendermos a gravidade 
do problema. Um povo que D.io tem história, que não tem meD:Jó.. 
ria, não pode ter futuro, potqUe .não COJJJf4wnde sequer a sua tró
pria identidade, a sua própria formação histórica e cullnral 

Estamos nos aproximando da comeiD<llllção do 5" centená
rio da descoberta do Bmsil e não podemos bomlr da nossa memó-
ria cinco séculos de história. - -

A Secretaria de Patrimôttio Hist6rico e Artístico Nacional 
recebeu uma orientação renovadora quando o designer e artista 
plástico Alulsio Magalhães assumiu a sua chefia, há alguns anos, 
servindo a um dos reeentes governos do Bxasil Ele defenden e di
fundiu a tese - no que tinha toda IllZào - de que preservar o patri' 
môDio histórico não é apen3s cuidar da manutenção de edificios, 
das instalações fisicas de prédios, residências, momnnCntos. i~ 

. jas, ou de telas, afrescos, imagens, escultu= É também presetvar 

Alul>iQ Magalhães tomboo, po< exemplo, no Estado da Pa
r.u'ba, um p;ocesso de fabócação de vinho de cajl, algo artesanal, su
perado, do poolo de vista tea>ol6gico, mas que~ uma exp=
são da vida cultumi e f'tC'X'I'1ÔttÚN de um povo ou de uma localidade. 

O Brasil, nos últimos anos, assistiu à UNESCO transfomíár 
em patrimôni.o da humanidade alguns sítios hi.st6ricos, como Ouro 
Preto, Olinda e Bxasília. Isso, sem ilúvida nenhmna, deve nos or
gulhar, porque significa o reconhecimento, pol' uma instituição ili
temacional, onde estão representados vários governos de diferen
tes países, da importância c:ultUial dessas nossaS cidades. Por outro 
lado. não acarreta DeDhuma iiYeção de :recursos extemos para ajo
dar-nos a manter esse pat:rimôn.io. Somos n6s mesmos, com os xc
cursos de que pudennos dispor, que devemos tudo fazer para a 
conservação e manutenção desses tesouros culturais e artísticos 
que a Unesco identificou cano sendo patrimônios da hnmanidade. 

No momento em que temos na Presidência da República 
um intelectual. um professor, um homem de formação acadêmica 
figorosa, como o Professor Femando Henrique Cardoso. não po
demos deixar de transformar este registro do decurso do Dia Na
cional do PatrimôDio Histórico num apelo para que Sua Excelên
cia e o Sr. Ministro da OJilura. também acadêmiCo, Professor 
Francisco Weffort. mobilizem reausos e vontade pública e da ini-_ 
ciativa privada para a realização de eaqnendimantos que a }Idem 
a presexvação do nosso patrimõDio histórico e artístico. 

O Presidente Fernando Henrique Caidoso e o Ministro da 
Cultttta já :promoveram réfonm,taÇfwo.s na chamada Lei Rouanet;. 
que é a 1erde incentivos f'ina.llCeiros e- tributários. que visa a cana.;. 
lizar recursos para a cultma. Mas os jornais já registram a intenção -
do Secretário da Receita Federnl, Ever.udo Maciel de eliminar..
ses incentivos na reforma ~butá:ria que se anwicia para breve, 
porque, a seu ver, eles são desnecessários. Não podemos concor
dar com isso, até porque o volume desses incentivos é muito pe-:
queno, não chegando sequer a abalar a am:cadação federnl. Contu
do, são importantes para estimular os empresários, as empresas, a 
iniciativa priVada., os partiCUlares a investirem ein aJltura de ma
neira a âifundinnos. mais os nossos valores, nossas caracteiÍsticas 
cull:u:Iais, nossas ob.t:as de arte, fazeDdo com que a atividade de 
promoção da culnna e de preservação do patrimônio histórico te
nba caráter peonanente e obedeça a um programa que deven\ se 
desdobrar ao longo dos anos, Dão só dnr.mte este Govemo mas 
nos que haverão de vir. 

As atividades culturnis, mnitas vezes, resumem-se à promoção 
de eventos, à viDâa de gomdes nomes da múska, da litetatuia, da eo
cultuta, da piDlnra, à promoção de moslll!s, de exposições, à realiza
ção do que a i.mpt'ema cootuma chamar de megaeventos, que são ini-
portantes per atilÚrem mnitas pessoas e possibilitarem a quem Dão 
tem oportunidade de .. deslocar para outros países de tomar conheci
mento do que há de novidade oos diferentes I3lllOO da arte. 

Mas esses eventõs são atividades mernmente pontuais, epi':' 
sódicas. o que se faz necessário é que o GovetÓ:o e particulares in
vis~ em ações pe:a:oa.Dentes e continuadas em defesa da cultura 
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e do nosso patrimôoio histórico. Como sabe o Senador Bello Par· 
ga. que representa o Manmhão~ São Luís é uma cidade que tem 
uma grande expressão arquitetônica .. porque cOncentzam..se lá vá
rios conjmtos de edificações guardando uma certa homogeneida
de, que "'''="lltam a gr.mde iDfluência portuguesa oaquele Esta
do. Em muito.< ootros Estados, isso tndo prnticamente já desapaxo
ceu9 foi dizimado. O sentido de ''tombar11 como preseiVar foi. na 
verdade, trocado pelo de denubar, demolir, fazer desaparecer es
sas man:as que são importantes até para a compteensão do nosso 
passado e a projeçio do oosso fu1mo. . 

Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadcres, o meu intuito cOm. este 
prommciameuto era assillalar a transcotrência do Dia do Patrimô
Dio Hisrlrico e Artístico Naciooal, mas, ao mesmo tempo, clamar 
po< uma politica mais eficiente de promoção e defesa ·dos DOSOOS 

vaiO<eS cultmais. 
Milito obrigado. 

·O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros) - Concedo a pala
vm ao DO!m> Senador Lauto Campos. (PIIIlsa) 

Concedo a paiavr.i ao-_uobn> Senador Jeff= pm.. 
. O SR. JEFFERSON FÉilES (PSDB-AM. Prommcia o se

guinte discurso.) - Sr. Presideute, Sr's e Srs. Seuado=, como não 
sou U:der de Partido, que ocupa a tn1>wla quando llie apru:, so
~ hoje posso abordar o affair do Banco Econômico; com 
atraso, portanto,: mas não em momento inoportuno .. porque o as
sw:rto nâo"lllOn'eU. 

. É verdade que a Nação respirou aliviada oas últimas 24 ho
ras. quando co.nsratou que o Govemo fez üm reCUo fático, e nãO 
uma capitulação. Se tivesse :realmente capitulado, como disse o 
Senador Pedro Simon. teria acabado naquele momento. No entan
to, sabe-se agora que o Govemo não abriu mão-ao oferecimento 
de garantias pelo Estado da Bahia e tomou a decisão - aore<lito que 
para valer - de não colocar dinheiro público. nem um centavo 
mais,. no Banco Econômico. 

Milito bem! Palmas para o Sellhor Presidente da República. 
M:as se as águas deixaram de ser turbolentas. continuam, no entan
to, turvas, Srs. Senadores. Há muitas questões não explicadas; há 
muitas perguntas sem respostas. · 

O jornal O Estado de S. Paulo dá uma informação que 
passou despercebida por todos, até pelo reato da nossa imprensa, 
tãó investigativa, tão vigilante, e qu~ não ateJ:Itoo para isso. Diz o 
seguinte, na página 3: 

.1~abe-se que no Eoonômico foram injeiidos US$ 
1~ bilhão, em operações de socoao dixeto, e ao menos 
outros US$ 500 milhões de forma illclireta, via Caixa 
Econômica Fedexal e Bmco 00 Btasil." _ 

O Banco do Brasil está com o balanço em venoelho, a Cai
xa Econélmica com o balanço maquiado. A que título - se é verda
deira a informação - a Caixa Econômica Federu e o Bauco do 
Brasil injetaram dinheiro no Econômico, como depositantes? Fo
ram depúsitóS? Quando? Há pouc:Os dias, sabendo que o Banco es
tava insolvente? Esse dinheiro é recuperáVel? Quem a:ptorizou o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a prestarem esse so
cono, quando eles é que ptecisam de pronto-sooxro? 

O illterv<lllor do Banco Ce~ oo Banco Eoonélmico, Sr. Flá
vio Salies ilaibosa, disse que faam realizadas várias operações não 
1lSUlÚs de salda de dinheiro oos dias que antecederam a intetvenção. 

O Banco cbegoo ao caos por má administraçio mesmo e 
operações malfeitas. Algumas dessas operações beneficiaram em
presas ligadas ao mesmo grupo empresarial do Banco. Aoouteoe
nun :omitas saídas de teali'SOS nas últimas beiras antes da interven
ção. Fala-se no saque de R$ 183 milhões por um dos diretores, cu 
ex-diretores do Banoc. 

A Nação terá collhecimento. em toda sua extensão. do que 
aconteceu no Banco Econômico? 

Agom. repito o que disse o Senador Pedro Simon: "Quero 
saber. A sociedade brasileira quer saber." 

O pior é que talvez não saiba. Sr. Presidente. Já caiu no es
cr-ecimento a lista do Senador AntoDio Carlos Magalliães dos -
doze supostos coo:uptos, entregue ao Presidente da República. 
Quem :nais está cobrando isso? Onde estão os DOlDeS, os do~ que 
o Senador Antonio Carlos Magalhães af'mna serem com!ptos? 
N'mg.:;;ér:l sate. Daqui a pouco. cairá totalmente no olvido. D2q0i a 
pouCo vai cair no esquecimento também o caso do &nco Econó
mico, porma.is rumoroso que seja, não ht dúvida. 

Quem se lemlr.a do Maisonnave, do Bauoc Awciliar, do CC' 
minei, que falixam e, segundo a revista Veja. seus ex-dirigentes 
ainda estio com seu patrimônio muito volumoso? 

Sr. Presidente, quaisquer- que sejam os desdobramentos des~ 
se triste epis6dio do Banco Ecanômico, uma coisa é certa: serviu 
pata alguma coiaa, serviu para demonstnu:, oom muita. clareza e 
trarispanllncia, que. em primeiro lugar, o Britsil não. pode mais ser 
COD.Sicierado uma republica de ba.wmas., na qual poiíiicos co.ose
guem obter o que mais querem ''no grito". N6s fomos uma. bana
na repubJic. C!eio que não somos mais. 

Em segundo lugar, está provado que a illdepeudência cu au
tonomia do Banco Omtral é algo imperioso. O Senado, a Câmara 
e o pt6pri<i Executivo vêm postergando a necessidade imperiosa 
de se dar auiouomia ao Banco Centta1 pata tJ:ansfornnl-lo, real-
mente; no que deve Ser:: um goa:tdiio da moeda. · 

Lembro-me de uma passagem do livro do Sr. Roberto Cam- ·· 
!)OS, na qual S. Ex' conta que, ua fase de tJ:ansição do governo 
Olstelio Branco para o govemo Costa e Silva, dirigiu-se ao Presi
dente "eleito'~ ~Costa e Silva, pam salientar a necessidade 
de o Banco Central ser realmente independente, porque se ttatava 
de um órgão que devia ser, como é em todo ~ civilizado, o 
guaidião da moeda. E ó Matecbal Costa e Silva rosucu: "O guar
dião da moeda sou eu!" · 

Que pais é este em que o Presidente da República, sujeito a 
toda _sorte de ptessões politicas e 4ljunções, é o guardião da moo
da? E brincadeim, Sr. Presidente! 

O Sr. Epitacio Cafeteira ~ Pemlite-me v_ Er mD aparte? 
O SR. JEFFERSON PÉRES -Pois não, uobn> Senador. 
O Sr. Epitacio Cafeteira- Senadcc Jeffer.ion Péres, ouço, 

com muita atenÇão, o pronunciamento de V. Ex* que, como sem
pte, tem em seu contexto as verdades que p[ecisam ser ditas. 
Aprecio a posição de V. Ex•, como também a de tantos outros co
legas - e aqui quero citar, por exemplo, o nobre Senador- Lúcio Al
cântara que, apesar de pertencer ao partido do Govemo, é um ho
mem que também diz aquilo que precisa ser dito. Eu tenho um 
projeto sobre a col.qcação do Banco Centl3l com a sua total auto- __ 
oomia, mas pa.re&-me que não vamos cooseguir autonomia so
metlle editando leis. O Governo Fernando Hemique Cardoso está 
pobre de pessoas que queiram assumir c:omprorijjsso e responsabi
lidade. Entendo que os Ministros deveriam ser para o Presidente 
cano os pára-choques sãO pam uin aotom6vel: a batida tem que 
ser no púa-choque, não pode ser na !ataria do cam>. Mas, de certa 
fórma., todo mundo tira o corpo e deixa que a batida chegue ao 
Presidente da República. Um assunto puramente fazeudãrio, do 
Banco Celllral, não tinha por que desaguar na Presidência da Re
pública. Politico é o Presidente. Sua Excelência é que tem de mau
reLo b:aio com os parlamentares, e não os Ministros. Mas acontece 
diferente: os Ministros elogiam os políticos e deixam que o cho
que acooteça em cima do Presidente da República. Isso é muito 
ruim, Seuador. Jeff=on Péres. Na realid8de, isso não pode conti
onar aconteceudo. Será que os Ministros têm medo de perder o 
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cargo no :Ministério? Não acredito que o Presidente FemandÓ 
Henrique Cardoso esteja desptmoaalizando oS Seus Ministros: É 
preciso que cada um esteja ali até para dizer ao Presidente: "Presi
dente, posso desagradá-lo e talvez vá desagradá-lo. mas, enquanto 
estiver no Ministério, vou cumprir a lei-e seguir O Programa cte V. 
Ex .. '. Não é o dia-a-dia do Presidente que e.!es têm que cumprir. é 
o se1.1 programa. Por isso, congramJo-me c;om._V. Ex• pela sua co
locação, pela posição de independência. por dizer o que pensa, 
ponJUe é assim que~ a nos coobecer e a nos re.o;peitar. 

O SR. JEFFERSON RREs- MW!o obrigado, Senador Epi
tacio Caf""'""- Eu jaiwús a1x1icarei do direito de dizer o que penso. 

Mas veja V. Ex• que, enquanto a diretoria do Banco Central 
não tiver um mandado, isso será .inelutável, e o Presidente da Re
pública será sempre submetido a esses constnmgimentos, porque é 
Sua Excelência quem nomeia e demite o presidente do Banco 
Cenual. Os políticos e governadores, inconformados, irilo sempre 
à autoridade maior, que pode, can uma canetada. joger na rua. o 
presideate do Banco Cenual. · 

Este País.noo áltimos vinte """-'·.iá tcve-cerci. âevinte pre
sidentes do Banco Central: IsSo não existe em paí$ ne.Dhum do 
mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Presidente 
Ronald Reagan fez uma política IISCa.l. permissiva. a única manfára 
de se controlar a iDflação seria através de uma política monetária 
aústera, o que fez o Sr. Paul Volker. presidente do Federal Reser
ve. que resistiu. bat~ de frente com R~ apertru e conseguiu 
fazer a inflação americana cair de 13 par.> 2, 3% ao ano. 

O Sr. Epilacio Cafeteira -Eu concordo com V. Ex". 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Se Volker tivesse sido de- ~ 

mitido por Reagan a inflação americana teria estourado. 
O Sr. Epitacio Cafeteira - O importante. Senador, é coJo. 

carmos no Conselho do Banco Central representantes do Congres
so para acompanhar os trabalhos. poitJUe entendo que o mandato 
de presidente do Banco Cenlial mão pode ser tão amplo a ponto de 
não tCJmaiiD.O& conhecimento do que está acontecendo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Perfeitamente. V. Ex• agora 
toca num ponto importa.ote. Muita gente da oposição, inclusive das 
esquerdas, teme a autonomia do Banco CentraL Mas como seria a 
composição dessa diretoria? Poder-se-ia incluir. inclusive, Senador 
Epitu:io Caf""'""- obrigatoriameot, como um dos diretores, um rep
resentante da oposição, indicado pelo maior partido da oposição. 

Não seria algo inusitado neni esdrúxulo. O Presidente Jus- ' 
celino Kubitschek fez isso na Novacap, a empresa pública que 
coostruiu B~ilia. Ele temia tanto a pressão-dã. UDN, com o seu 
enorme poder de fogo, exercido principalmente por um homem 
brilhantíssimo- talvez o mais brilhante que este País já teve, em
bo!:a discordasse dele nmitas vezes-. CarloS Lacenla, que fez inse
rir na lei da Novacap a obrigatoriedade de que um dos cliretores 
fosse indicado pelo .maior partido da oposicionista. E a Novacap 
tinha um representante da UDN. Por que não iim. representante do 
PT na Diretoria do Banco Central ou de ontro partido de oposi
ção? Por que não, obrigatoriamente, um funcionário de carreira do 
Banco Central? Exsa Diretoria Dão ficar.\ fiscalizada pelo Congres
so? Eles não terão de prestar contas ao CongressO? 

Agora, demissível a qualquer momento, d.emissível ad nu .. 
tum pelo Presidente da República, subordinado ao Minislro da Fa-
zenda. isso não é Banco Central! -

O SI-. Osmar Dias- Permite-mei V. &• um aparte, nobre 
Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço o aparte do nobre Se
nador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias - Senador Jefferson Péres, como sem
pre, V. Ex• coloca com muita seriedade a sua posição a respeito 
desse grave assunto que está incom~do o País. Falei. ontem, 

com lideranças do Estado do Paraná e tOdos estão muito perplexos 
em -iela.Ção ao que aconteceu~ V.- Ex• é daqueles Sena,OOn,s que, 
quando não conheço um assunto e tenho que acompanhar os que 
conhecem,. sigo. com absoluta tranqüilidade, pcmJUe sei que suas 
posições são absolutamem.e neutnlS e sérias. 

O SR. .iEFFERSON PÉRES -Obrigado. 
O Sr. Osmar Dias - Não quero fazer um aperte como faz o 

Senador Pedro Simon, que acaba por transformar o aparte <m dis
etmo e o diseurso em aparte, mas quero colocar aqui dois pensa
mentos meus, principalmente pclll;~Ue V. Ex• citou o cuo do Co
mind, em que fui uma das vitimas. Eu tinha diDheiro depositado 
no Comind, quando ele sofreu intetvenção, e não o recebi de volta. 
Assim, li. com revolta, na Veja da semana passada. que oo ~to
res do Comind gozam ainda de fortuna e de todas as mordomias 
que ela pode ihes proporcionar, uma fortuna que nio pedwcuia a 
eles se houvesse justiça neste País. Estou pensando se o Seoado7 

por iniciativa de um Senador, não poderia exigir duas coisas: pri
meiro, a quebxa do sigilo bancário dos diretores par.> ..mficmnoo 
se esse rombo do Econômico não está inchando a cmra binária. 
no País ou no exteriOr. desses diretores* que fon.m incom.peteD· 
tes - e não sei se só isSo. Segundo, esclarecimento das denún
cias feitas, e não conimnadas. pelo Senador_ Airtonio Carlos. 
Magalhães, de que ele teria um dossiê sobre a dü:ctoria do BaD.· 
co Central. fato muito grave. que deixa essa din:toria sem cte· 
dibilidade perante todo o sistema fmanceiro e a Nação inteira. 
Na verdade, se ,existe o dossiê7 nenhum político tem o direito 
de escondé-lo. E uma obrigação colocá-lo de fOima nmito clam 
ao País~ Se não existe esse dossiê, nenhum -Político pode ser .ir
~sponsável a ponto de fazer_ uma denúncia. e. ~- dias depois, 
Voltar atrás. NãO acredito que o Sr. Antonio Carlos Magalhães 
seja irresponsável. Acredito que S. Ex- tenha o dossiê e, se o 
tem, é sua obrigação mostrá-lo à Nação. O Governo tem que 
cobrar do Sr. Antonio Carlos Magalhães esse dossiê. porque a 
sua denlÍD.cia foi>muito-séria. -

O SR. JEFFERSON PÉRES • Incmporo seu aparte, com 
mnito prazer. ao meu discurso. porque concmdo plenainente com 
ele,. Senador Osmar Dias. :A..d:J.o até que todo o Senado deveria co
lm!r isso do Senador Antonio Carlos Magalhães. Respeitosamente, 
S. Ex• está na obrigação, tem o dever de exibir_ esse dossiS ou de 
dizer que ele mmca existiu; que,. mm repente, levado pelo estado ... 
emocional. inconfonnado com a situação do Banco Econ<lmico, 
teria afirmado isso= gesto impensado. Docontmio, S. Ex" tem 
obrigação de exibi-lo. · 

En, como Preside!lle da República, teria, no ato, exigido do 
Senador Antonio Carlos Magalhães o dossiê, e ter-lhe-ia até dito 
que,. a partir daquele mcmento, era o Govem.o qUe eXigia a CXJ."bi
ção desse dossiê, em nome de toda a Nação. O Govemo falhou ao 
não ser muito connmdente nessa cobrança ao Semdor Antmio 
Carlos Magalhães. 

O Sr. BeiJo Parga - Pemúte-me V. Ex" um aparte, nobte 
Senador Jefferson Péres? . 

O SR. JEFFERSON PÉRES • Já caioedo o aparte a V. 
Ex", Senador Bello Parga. . 

Voltando à independência do Banco Cenmd, SIS. Senado
~.isso vem de looge. Ganhar no grito vem de longe. 

Bancos esladuais falimm por má gedncia, outros Dem tan
to, pode ter acontecido por enos do Banco Cemra1, mas muitos 
por má gestão, e o saneamento não foi feito porque os ~ 
res ganharam no grito. Isso vem de longe. 

O Sr. Saulo Ramos, ex-CoriSu!tor da Repúbliea e Minis:~ 
trO da Justiça no Govemo Sariley, falando sobte o decreto-lei 
baixado pelo então Presidente, para o disciplinamento do setor fi~ 
nanceiro, diz: 
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"Aquele decreto-lei foi concebido em 1987, no Eu Dão apresento projeto a respeito do Banco Centr.o.l, por-
governo Sam~)', poiqUe o Banerj. sob o govemo Brizo.. que não tenho competência legal para isso. Pela Constituição Fe-
la, estava insolvente e não havia como deixar de intervir dera!, cabe ao Poder Executivo a competência priVativa pua fazl-
na iDstitnição. lo. O Congresso e o Poder Exerutivo estão devendo alei xegulado-

·----··-··---·----·---··-·----- ra do sistema. finanCeiro, que está na COOstituição e até hoje não_ 
Meu saudoso amigo Pilson Funaro~_Mit!.istro d;_ foi votada, deconidos sete anos da promulgação da Constituição. 

Fazenda, extremamente atidadoso, cultor da prudência Até hoje Dão está sendo cumprida a proibição, expressa. IJiL Consti
política, temia a reação de Brizola, prevista como um tuição, de que o Ba.n.co Central não pode financiar o Tesouro Na-
travejamento igual ao do senador Antonio Carlos Maga- clonai - e há uma relação promiscua neste País entre. o Tesouro 
Ihães." Nacional e o Banco Central 

O Presidente da República e o Ministto da Fazenda de eiiião 
iwptxEmm que o Banco Centr.o.l da época fi= o que deveria lfr sido 
feito 00 l3aneJj. Portaoto. há oito.,.,., Sr. Piesideme. Não foi feito. 

Isto toma absolutamente claro que o Banco Centr.o.l p«cisa 
ter autonomia neste País? não se pode curvar aO trovejamenro de 
ninguém. seja de quem for, e deve prestar contas exclosivamente 
ao Congxesso Nacional, 

Concedo-lhe agora c; apart<:, Senador Bello Pirga. 

O Sr. Bello Parga - Nobre Senador Jeffezson Péres, con
quanto atrasado em relação à data cm que eclodiu a crise do Banco 
Econômico, o pronunciamento de V. Ex" ainda é oportuno. Antes, 
porém, de ttatar dele, eo gostaria de assinalar que ouço, com mnita 
satisfação, a opinião de V. Er sobre a autonomia do Banco Cen
tral. Faz eco V. Ex• a palavras que prommciei aqui na Legislatura 
passada. no plODário da Casa e na Comissão de Assuntos Econó
micos. É .imperioSo que se-desvinrule das decisões do ExecutiVo a 
gestão do Banc<i CeDlrai. principalmente como gnardiio da moe
da; é imperativo qtie os membros da sua dire<oria tenbam manda
tos fiXos, em periodos díversos do mandato do Presideme da Re
pública. Fico satisfeito por isso, Senador Jeffezson Péres. Mas. no 
tocante às palavras que V. Ex" expendeu, atemorizado ou rec:ooso 
de que esse assunto. por- momentoso que seja. perca a sua atualida
de e caia no esquecimento, quero dizer que está em nossas mãos 
não pemútir que isso aconteÇa. até mesmo-porqUe já assinei reque. 
rimento do Senador José Ednardo Dutra que solicita uma comis
são parlamentar de inquérito para avaliar a atuação do Banco Cen
tr.o.l no caso desses !rês bancos de agem e dos bancos estacluais an
teriores. Parece-me que também na Câmara Fedetal tramita propo
situra semelhanle. do nobre Deputado Michel Temer. Cabe a DÓs, na 
CODjmtura. emendannos essa situação. sanarmos essas ilregnlaridades 
e pennitinnos, conseguirmos 01.1 C!denamns que o Banco Cemcü en
tre nos seus verdadeÍrOS trilb~ a fim de que situações como essa per
cam toda a coloração política e sejam resolvida& da manei:m mais téc
nica IXJSSivel, porque se trata de assunto que 'a.feta de maneira direta e 
imperiosa a eco'notnia pi:pilai:. Pambenizo V. Ex-. O pr:ramviamento 
deV.Ex"aindaéoportuno,Dãoestáalrasado. ~- ~~~ 

O SR. JEFFERSON PÊRES - Muito obrigado, Senador 
Bello Parga. Realmen~ a CPI é necessária. e eU Ímnei o requeri
mento do Sr. Seoãdor José Eduaxdo Outra.- Isso precisa ser apura
do, haja o que houver, mas acredito que se o Banco Centml do 
Brasil tivesse pcxler de decisão, a situação não teria chegado a esse 
ponto, nem precisarlamos de Cl'I, Senadoc Bello l'aJEa. O banco teria 
sido saneado há muito mais tempo. Na quinta-feilll, quando foi deci
dida a intervenção- e foi decidida a intervenção porque houve saques. 
já bavia coo:ida ao banco- fO<llm sacados R$100 mlibões. 

O Sr. Bello Parga - A demOGl da intervenção do Banco 
CeDlial pennitiu exatamenle isso. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Foi retardada por 24 horas. 
No dia seguinte, sacaram R$500 mlibões, Senador ~Uo Parga. 
Porque o Banco Central vacilw por mais de 24 horas? Certamen-
te, espex:mdo decisões de ozdem politíça. ·~ -~ ~ 

O Sr. José Roberto Arruda- Senador, pemúle-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Já coocedo o apart<: a V. 
Ex", ilustre Senador José Roberto Amlda. 

N6s não temos capãCidade de fazer política ~ O 
Banco CeDlJ:ai Dão !em. Neste Pals, há uma ODOl'Jile distorçio 110 

sistema fmanceii'O. Pennitain-me - o momento neni-é pr6prl0, neri:t 
o local talvez - uma digressão, que é mais de ordem técnica, mas o 
Banco Centr.oi está inipossibilitad de ~r....,.. po~lica JD<WJttiria, por
que o sistema fmanceiro deixoo de ser como deveria. ser, e como é em 
todo país do mmdo que se preza:· um iutermrxti•docde = pom 
O setor produtivo. A.qlli.,de iD'eanediadcr de rec:ursos para o seta: 
produtivo passou a agente financiador do poder público. 

Os títulos da dívida~ pública quase se transfOII!Illllllil em 
moeda - s6 no Brasil existe isso -. em ativos fuianceirós de proJJta 
liquidez. O Baoco Centr.o.l apeD3S a )Ida a rolar essa divida. 

É impossível fazer opexações de open maiket pom o con- ~ 
trole da base mOIIetária. O Banco Central. portanto, está com suas 
funções desvirtuadas: Eutretanto, compele a nós. -dó Congresso 

-Nacional, por iniciativa do Presidente da República, fazer a lei que 
regular.i o sistema fmanceirO. - ---

É verdade que isso passa pelo ajlste fiscal A dívida pública 
tem que ser saldada mediante superávit fiscal. :Mas quem pensa em: 
fazer apste f!SCal neste Pals? Nós, políticoo, colaboramos para 
isso? E o a}.rsie flSCal é ·absolutamente essencial para o País! Qual -
é a crise deste País senão a falência do Estado brasileiro, a faha de 
capacidade operaciooal do Estadç brasileiro? E isso não diz =
peito à crise fisCãl?! 

Interessante é que o Senador Vll.son Kleimlbing e eu somos 
vozes que clamam no deserto. Há outros Senadores que também ... 
defendem a tese. mas creio que S. Ex• e eu temos insistido mais
nesse ponto. Ninguém vai ão âmago da questão. 

Vejo os ruralistas. vejo meu ilustre amigo e colega Senador 
Osmar Dias. com toda r.azão, gritar contia os juros ahqs; yejQ_ Se
nadores querendo resolver o problema da saúde com um imposto a 
mais; vejo Senadores do Pará gritando ca:J.tra a falta de :reansos 
para recuperar~ estradas; mas tudo isso por quê? Porque o :&ta
do simplesmente está tãiido, está envolvido mima profunda crise 
com o problema da rolagem da dívida intema, e Dão se dá um pas
so com seriedade para resolver a questão. 

O Sr.José Roberto Arroda- V.Ex"meconcede um apar-
te? 

O SR. JEFFERSON PÉRES • Coucedo o apart<: a V. Ex", 
Senador José Roberto AI:tuda. 

O Sr. José Roberto Arroda- Quero aproveitar o pronun
ciamento de V. Ex •. que me parece muito oportuno, porque é feito 
com densidade,_ com p;ofundidade. Parece-me que é ~ primeir.l 
vez que o Senado tem a oportunidade de analisar o fato, ao i:liVés 
de analisar as v=ões. E a pondetação, o equillbrio chegam neste 
momento e nos dão a chance do fundamental, ou seja. além- de 
analisar o fato, deixando de lado as versões, retir.or do fato as liçõ
es positivas que ele tem a dar. Parece-me ser COil.SCilSO nesta Casa 
- e um -pmrieiro consenso - que o Banco Cential deva ter inde-
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pendência, deva ter a sua fu~ instituci~ melhor deílllida e 
cujos dirigentes devam ser homens oom responsabilidede pública 
defmida em legislação eSpecífica e independente~ inclusive do po
der pofftico do Governo Federal - quiçá dos Governos Estaduais. 
Este me parece um ponto consensual._ Creio ~m que há unia 
segunda lição que merece a nossa :reflexão: o nosso sistema fman
ceiro, de um modo geral, nos últimos 30 anos, cresceu, modificou
se, modemizou-se à custa de uma economia altamente iliflacioná
ria. Para repetir palavras do Senado< Vilson K!cinübing, que estu
de bem essa questão, o melhor negóciO do Siasll-é um baJlOO e o 
segundo melhor negócio é um banco mal administrado. E claro, 
pozqu.e a melbor produção de lucros que existe é o trato ·com o di
nheiro alheio com al!as taxas inflacionárias. Obviamente que a alta 
taxa de inflação, que é um grande maleficio à maior parte de popu· 
lação. principalmente à mais carente, é, na verdade, uma grande 
fonte de lucros r.ípidos para quem sabe trabalhar, navegar m1m ~-

. ma como esse. A lição que fica é a seguinte: com o sucesso do 
Plano de Estabilização Eeonômica, pela primeira vez, em muitos 
anos, coosegoimos ter o valor da oossa moeda res~itado. Sendo 
esse o primeiro Plano de EStabilização Eeonômica que chega ii úl
tima fase prevista nos manuais, que é a desi.ndexação- de econo
mia, ou o sistema financeiro e as organizações: fmanceiras reci
clam suas estrutw:as para conviver com a estab~dade ecbnômica 
oú, fatalmente, teremos não só esse como inúmeros ourros proble
mas em instituições fmanceiras. Peço licença a V. Ex a para fazer 
uma observação: acompanhando todo& esses problemas que tive-· 
mos nos últimos dias, chamou-me a atenção, partirul.a.rmente~ a 
postura fnme e também serena do MiniStro de Fazenda, Pedro 
Ma1an. Em nenhum instante S. Ex a se deixou levar pelas emoções. 
O :Ministro soube, com rara habilidade, preservar a figura que 
deve ter o Ministro da Fazenda; soube, com habilidade, entender 
as exigências técnicas que fazia o Banco CeD.tra.l; e soube, sobretu
do, em meio â. disalssã.o mais de versões do que de fatos, manter a 
auta:idade de Ministro de Fazenda, que é tão importante paia o 
sistema fmanceiro como um todo. No que diz respeito à questão 
especifica do Banco Central, Senador Jefferson Péres - ~sive 
encomendei um estudo à Consultoria do Sém.do a esse J:espeito -, 
tenho algumas dúvidas. Se t:ranscomdos sete anOS: da promulgação 
da Constituição de 1988, e nãO tendo sido regulamentados aqueles 
dispositivos legais que diziam respeito especifo:amente à atuação 
do Banco Cenlral, eu gostaria de saber se nãO pode o Congresso 
Nacional, à vista inclusive de fatos tão claros como esse, tomar a ini
ciativa dessa regulamentação. Por isso, solicitei à ·Consuhoria do Se
nado um estudo jnídioo solJre a questão- Parabenizo V. Ex" e agrndo 
ço a oportunidade de, repito, agoxa com a ~Jaf~qüilidade que o mo
mento oferece, analisar os fatos ao iD.vés de 3I13lisar as versões.. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, Senador 
José Roberto Amlda. 

Fmalmente, Sr. Presidente. o tempo já· se esgOta e voU "ter
minar. 

Mas, como disse, desse episódio vão ser tiradas lições; cer-
tamente lições positivas. · · ·· .. 

Vejo que o brasileiro começa meihor avaliar a importância 
de ter uma moeda de fato. 

Convivemos ccin décades de inflação galopaute. Criou-se 
uma culana inflacionária no País, daí porque nu.nca se deu impor
tância à função do Banco Centrai como guardião de moeda. 

Se o Plano Real, """'desgraça deste PaíS ipór inconipetên: 
cia de classe politica, fracassar, talvez também seja bom para a 
Nacão aue caminhe:QlOS para a hiperinflação. E é poss!vel q'.!e se 
repita ~ o que acon.teceu na Alemattha: foi preciso que aquele 
país chegasse à hiperinflação, de 1922 a 19<3 - e oito anos depois 
desaguasse no advento do nazismo·, paia que a nação alemã, trauma-

tizada, desse uma importância ftmdimenta 1. à estabilidade de lJlOOo 
da. . 

É por iss-o que o Bundesbank é boje realinente um guar
dião do marco, na Al~ e a inflação gira em tom.o de 2% ao 
ano. Oxalá o Brasil nãO precise passar poc essa purgação para to
mar consciência da importância de possuir uma moeda estáveL 

Muito Obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jejfor30n Péres, o Sr. 
Renan Ca/MiTos, 2° Secretário, ckixa a cadeira da pre~ 
~sb:Uncia, que é ocupada /Jelo Sr~ Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnia:) - ConoedO a paiavtit 
ao nobre Senador José Fogaça. . _ ~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte 
discuiso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e SISo Se
nadores, o assunto que me traz à tribuna, nesta manhã, é bastante 
semelhante àquele abordado pelo Senador Jeffersón Péres. Creio 
que esse é um assunto que merece profunda reflexão, uma análise 
peiCUciente, demotada desta Casa, porque é o Senado quem apro
va o Presidente do Banco Central Seci o Senado, no futuro, quem 
aprovará a nomeação do Presidente do Banco Central e poder.\ desti
tuí-lo se este Banco Central fa: indepeudeote. Portanto, o Senade tem 
a respoosal>ilidade "fulcral" pela questão financeim do Pais. 

Penso qu-e o episódio recentemente vivido merece várias re
flexões. Te= que extrair lições desse episódio e der conseqüên
cia a tudo aquilo que da!J"ldennos extrair. Em primeiro lugar, dei
xo bem claro que uinguém, e muito meoos eu, pode atictrpedrns oo 
Sr. Aiialio Carlos Magalhães. ~ muito mems eu, poape fiz, em 
)985, .. ,,,.....,., aquilo- fez o Sr. Aiiooio Carlos Magalhães. Não 
tivemos a mesma repett:USSão jornalística jxmpe nio éramos o Sr. All
l.oi!io Carlos Magalhães e nem tJnhamos o apoio jomaJI#ico que tem S. 
Ex a. Mas evidentemente procuxanlOS fazer a .JDeSIDa coisa. 

Quando hoove a liquidação do Banco Sul Brasileiro, a co
muuidede gaúchi reagiu, através de seus ,;epresentantes no Con
gresso. Se alguém quiser fazer uni levantamento dos Anais vai fa
zer coin muita facilidade. Estão lá promm.~_tos ferozes, du
ros, contra o então liquidalite, MÍilistro da Fazenda Delfim Netto .. 
E depois contra, _cu pelo m~os em relação a, o primeiro :Minisll'O 
de Fazenda do Governo Samey, hoje IJepltado Francisco Domelc _ 
les. Agimos exatamente como agiu o Sr. Artonio Carlos Maga!bã., __ 
es: em defesã. dos interesses de Slla comunidade. Quando um ban~ 
oo desse porte quebia, vão com ele as empresas que ali têm depó. 
silo, milhares de pequenas, méiüas e gmndes empresas. os peque-_ 
nos e médios depositantes; é toda uma conmnidede que é atingida. 
Lo_go. nãO há um interesse individual cu um interesse menor em 
jogo; há um interesse coletivo? um interesse coDlllllitário que se 
vê, num determinado momento. desprotegido, sem meios de ação 
e apela para os recursos que lhe são disponíveis. Como nesse caso 
não há recursos técnicos, não há tecursos financeiros. apela-se 
para os recursos políticos. - - -

. E foi mea-culpa. a máxima culpa; foi o que fiZ. Sr. Presi
dente, em 1985. A diferença é que-üaqlfe!e pericXlo havia o-utra vi,_ 
são. outro enfoque político i~m temO d3. questão da moeda. Os nos
sos ec,_cnomistas- do PMDB apregoavam que emissão_ de m~_ 
não signif1ca.va dano à economia. A visão estruturalista da econo-:. -
mia apregoava a idéia de que emitir moeda ~ sempe bom para di
nami>ar o processo econômico, cres= e .distn"hrir riquezas. Em 
!985, o então DeJ"ltado José Fogaça em um deles, e nisso ele 
acreditava e por isso ele brigou e lutou. 
---- ---Nãe -quero -falar-~ nossos oot:ros repn:;sent.aütes, pmqtie 
não fui autorizado por eles. mas todos fl.Zera.ID. o mesmo discurso e_
todos tiveram o mesmo posicionamento. E mãis: fomos vitoriosos. 
Fomos aos cofres públicos da UDião, sacamos os reansos.e demos 
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cobertura para o rombo da. incompetência e da co:tiUpÇão de dire
tores do então Banco Sul Brasileiro. E o que se vC? O-que se vê é 
que tudo aquilo que aconteceu está-se reproduzindo hoje na tenta
tiva., ou nas ÍllCUI'SOOS, do Sr. Antonio Carlos Magalhães. A dife
rença entre 1985 e 1995 é que não s6 mudaram os sovemos; mu
daram as pessoas e felizmente, Sr. Presidente, mudou também o 
Brasil Posso diw: com toda a tranqüilidacle, portanto, que o Sr. 
ACM esti fazendo o qile deve fa=. Criticá-!opor agir da llllUleira 
que age, creio que é um equívoco. No entanto, atendê-lo em seus 
propósitos, aí vai uma ou~ uma enatDlC e unia abissal distincia. 

O Sr.Jefferson Péres- Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. J"OSÉ FOGAÇA - Senador Jefferson Péres, conce

do o aparte a V. Ex•. mas peço que seja bteve, porque ·eu gostaria 
de desenvolver um pouco mais meu mciocínio. O meu objetivo -
quero que V. Ex' saiba - não é aboidar a questão do Sr. Antooio 
Carlos Magalhães. Isso é apenas um início, um iiiirodut6rio ao·que 
eu preteude dizer, que 6 """"coisa absolutamente diferente.. 

O Sr. Jetrerson Péres- Essa passagem do pra:u.mciamento 
de V. &• me ajuda a. faZer lJma retüicação e um acrecimo ao meU 
prommciamento auU:rior. O Sr. Antooio Carlos MasaJbães e os 
clemais políticos baianos estão fazendo o que devem. 

O SR.J"OSÉ FOGAÇA- Creio que sobre isso não hã dó-
vi?& alguma. -- -- -

O Sr. Jefferson P6res - Se o banco fosse do Amazonas, 
também eu estaria hltando por ele, talvez não utilizandO os meS
mos métodos do Sr. AntoDio Carlos Magalhães. ~ao com o estilo
de S. Ex•- é um estilo dele. não é o meu -. mas eu estaria denoda
damente e de todas as maneiras tentando salvar o banco. No entan
to, não se pode admitir que todos pm, esbtavejem e lutem. O 
que precisamos é, instituciOOalmeote,. colocar o Banco Cential a 
salvo disso. Muito obrigado a V. Ex' pela oportunidade. 

O SR. J"OSÉ FOGAÇA - Sou eu quem agradeoe, nobre 
Senador. 

Creio que, realmente, estamos em. uma linha de raciocínio 
muito sem.eib.ante, omito pnSxima. e absolutamente confluente. Va
mos chegar sempte à mesma conclusão, que é a.- necessidade. de 
um Banco Central independente. · 

Há um projeto de um dos Senadores mais íntegros desta Re
pública, um dos homens públicos mais íntegros deste País, que é o 
Senador Pedro Simon, que proíbe 'l'!e o l'Iesidente do Banco Cen
tral veDha do sistema fiDaDceiro e que-possa depõis voltar pata ele. 
Ttata-se rigóioSameílie de um cuidado T!t"()"$sáriQ_- Mas 5eU1fe que o 
Senador Pedro Simon e o Senador Roberto Freiie falam sollre o poder 
dos 'banqueiros sobre o Banco Cemt3l, aaescen~o, com a mesma én
fase, que pior do que o poder dos banqueiros .sõbre o Banco CentmJ é 
o poder dos políticos. Quem puxa pata baixo a moeda, quem descan
trola. quem manda. desrn;nyla e <Jesmornliza o Bancó Central são os 
polilicos! Pot1anto. o. Banco Ccnlfa! tem que .-a salvo dos ban
queiros e tem que estar a Salvo doo políticos. 

Defeude, hã mais de seis anos, o p;ojeto do então Depu lado 
César Maia, um belo projeto, que dorme nas gaveas da Câmara, 
sobre a independência do Banco Centrnl No entanto, aoio que é 
preciso passar por epis6dios criinO eSse. Estamos vivendo, ag013., 
simplesmente o seguinte: se o Sr. Gustavo Loyola Dão for uril ho-
mem coerente; se o Sr. Gustavo Loyola Dio for um homem fume; 
se o Sr. Gustavo Loyola não for, na sua personalidade individual, 
na sua característica e na sua linha de cOndUta pessoal. um homem 
íntegro. reto, o País está "ferrado'\ Senador Jefferson Péres. 

Portanto, do jeito que a coisa está, estamos, rigOrosamente. 
na dependência de quem é, que persooa!idade tem, que ygma est1 na 
Presidência do Banco CemmL Isso não pode acooteoer. E pl1>ciso que 

·o sistema instituído, estabelecido e coosolidado lbe dê garantias pata 
essa ;mtoom'!ia par.1 essa Íntangibilidade das suas decisões. 

O_ que faz o Presidente do FED,I'ecleral Reserve Bank, dos .. 
Estados Unidos'? O que faz o Presidente do Deutsche Bauk, o Ban
co Central: da Alemanha? Favorue os banqueiros'? Nunca ouvi fa
lar que os Preslden!es dos Banros Centtais independenles do mun
do fossem acusados de favoxecimento a banqueiros. Fav~m os 
políticos? Também Dtmea ouvi falar- Tanto é veroade que o atua! 
Presidente do Deutsche Bank esti há mais de uma década no exer
cicio da Presidência. O marco é a moeda mais sólida do mundo, e 
tem mostrado uma vitalidade que, por certo. duiará. muitas e mui
as décadas. O srancle problema dos """"' países, como a Itália, 
por exemplo, na UDião Européia e nO estabelecimento de uma 
moeda comum. é que -os outros paises não Conseguem ter a estabi
lidade monetãrla que tem a Alemanha, e por isso não podem se in
tegmr num processo de fonnaJizaçã<> por uma mOeda comum.. 

De modo, Sr.l'lesidente, que eu creio que essa 6 uma cooclu
são inevitável e 1M"" ss'•ia Mas hã aitias que devemos. :retirar desse 
episódio. Na última tetç&-feim, o oosso Ucler do PMDB, Semdor Ia
der Baiba.Iho, fez um IF'"'mciamerne vigoroso e c:oireto neste plená
rio, di2mdo duas coisas important= primeiro. que o Presidente da 
Replblica assegmava que não iria colocar dinheiro no Banco Econô
mico; e segundo, que ea pl1>ciso camiDhar pata a coosolidação ele um 
Banco Ceotral in<lepeDclente. Isto não foi ruvido pelo PleDário- da 
Cosa- O pronuncilimeD!o do Senador Jadec Barbalbo, mesmo CXllll a 
vitalidade. o .viga< e exuberância _que teve, não teve -na Casa.. 
É como se S. Ex.a não tivesse falado. A frase: "O Presidente não vaf 
colocar recursos federais no Banco fronômico'' - que S. &•tu.zia di
retamente de uma audiência can o Presidente da República -, aqui 
não foi OllVida, múto menos o pralllllCiamcoto do Senador Elcio Al
yares. O que me perguido e se nós vamos ter Deste mômebto, se và-
mos tec num futnro imediato,"" se vamos tecnos pt6ximos dias aJ&n
ma inicimivã, algum momento de lucidez em tomo dessa questão, que 
é desengavettr os projetos que <J<istem aí, inclusive, sim, o do ex-Se
nado< Itamar Franco, que se dirise apenas paza a questão ele o Presi
dente do ilanc9 CeDIIa! não 1ll!bolbar no sistema financeiro. Thdo 
bem, também este.. lleseoigavetamos este, clesengavetunos o projeto 
do Dq:mado César Maia, do Deputado Ftancisco Domelles, e vamos 
trabalhar m questão ele um'Banoo ÇeniGI! ir>depTdcrte pcxque ""'9-
5elllJXO t= um Gustavo Lo;àa na Presidência do Banoo c.m.L E 
sobre isso que acho ÍlllpOltailOi refletinnos_ 

Veja, Sr. Presidente: o Presidente da República fez o acordo 
com o Sr. Antonio Carlos Magalhães na segunda-feira., durante o 
dia. À noite,· c:hamou. o Ministro da Fazenda, que estava fora do 
País, reuniu-se com o Presidente do Banco Centtal e. naquela noi
te, Sua Excelência OO!J!JmjmJ• "Eu permiti que as ações do Banco 
Econômico fossem desapropjadas e tmnsferidas pata o Governo do 
Estado da Bahia, pata que eles, Já na Bahia, com a sua coomnidade 
econêmica fioanceira, produâva. tentassem hlsca:r uma saída." Esta 
decisão ganmtiu a iDtocabilidade da decisió do Sr. Gustavo Loyola de 
imervir no Banco Ecooômico. não afetru em nada a decisão, e de
moostrava uma extraordinária fumeza e uma extraordinária coezêocia 
de Presidente da República. Na taide ele tetça-feim, o Ministro da Fa
zenda e o Presidente do Banco Central, por volta das 1611, romunica= isto à impmtsa; e, no Palácio, o Olefe do Saviço ele Divulgação, 
o Se=tário ele Imprensa, o Embaixada- Séigi.o Amaral, fez também 
esta çomunicação i imprensa. E aqui no Congresso, tanto O Senador' 
E1cio Alvares quanto o Senado.- Jacler llaibalho, em veemente pro
:mmciameDto, faziam também esta CfJlllmicação 

No -. o mundo virtual se soblepôs ao mundo reaL O 
lllUlldo' do imaginário se sob<epôs, inapelavelmente, ao mundo da rea
lidade. E o imaginário coletivo é uma coisa poden:lsa. Sr. Presidente! 

- Hoje, tanto a imprensa quanto os políticos - e entre eles eu 
me encontro- estão tomados. per esse poderoso efeitO do_ imaginá--
rio coletivo. 
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O que qUe é hiperdramático e o_ que que é emotivamente ar
rebatador? É que neste País existe uma eminência parda todo-po
derosa, na í.rgura do Sr. Antonio Carlos Magalhães, que manip.Ila, 
como marionete. o Presidente da República. Isto é um arquétipo 
profundo que está Da história da dramaticidade bllDlllllll. Nós não 
só vivemos isso historicamente como temos vohípia. fascínio e de
sejo da reprodução desses arquétipos. Queremos ver ~mpre isso 
ser repetido; é isso que propõe; isso é que lraz biperdmnaticidade; 
e é isso que é delicioso. PC<tjlle o jornal Folba de 5.Pau!o, Sr. !'=i
dente, publicoo, Da primeiia página. o artigo de um humorista em 
cima de fatos que Dão existiam! O jornal e o humorista caíam, às gar. 
galhadas. em cima de ooisas que não havia e que não tinha ocoaido! 
Então, o =do virtual se sobrepõe ao IllJlildo da realidade. 

Assisti, há alguns dias, uma palestra do Professor Níeolas 
Negroponte, de MassachusetiS, promovido por um órgão de im
prensa, RBS, do Rio Gr.mde do Su~ em que ele disse uma coisa 
extraordinária: "o espaço cibemético, o espaço virtual é ~lado. 
eDqOanto que o espaço aéreo é limitadíssimo." Alguém Dle per
guntou: "Qu~ é qué as- comunicações de eabo, ·de dados, de 
computadores vão vir pelo· espaço aéreo, e não por fibra óti.ca?" 
Ele reSpóD.deu: ;'NãO diga essa Eohagein. Nunca! PC<tjlle o espaçc 
aéreo é extremamente limitado. As ondas a..í se batem, se confla
grun. se misturam. O espaçc aéreo-é limitado. Agora. uma fibia 
ótica pode transmitir um bilhão, !ris ou quatro bilhões de bytes. 
N"ao há limite. O volume de infC<lllaÇÕeS desse IllJlildo virtual é ÍD· 
calculavelmente ilimitado. Logo, a filna ótiea, o espaçc ci.bemóti
co, é !DIÚto maior do q!ie o espaçc aéreo." 

E nós vivemos nestes dias nesse espaço cibemético. Imagi
nou-se que o Sr. Antonio Carlos Magalb~~_manda no Presideute 
da Re!>lblica; imaginou-se que Sua Excelência é mn Presidente 
submisso, e a partir dai estampou-se na primeira página de um jor
nal um artigo de um humorista em cima dessa suposta _v.irtual e 
imaginária realidade. 

Na verdade, Sr. Presidente, isso produziu discursos inflama
dos, no Senado, de indignação; isso produziu artigo$. de huniarls
tas, que calam, às gargalhadas, em cima do fato de que o Sr. Anto
nio Carlos Magalhães manda no Presidente da RepúbliCa. PC<tjlle 
o que tem graça é isso. ~ao tem graça, p::>r exemplo, que se tenha 
um Presidente que é um homem coerente, que tem o centtu das 
suas decisões absolutamente sob COD!role. Lsso não tem gxaça al
guma, isso não dá humor em uma Primeira págiria de-jomal, isso 
não dá notícia em lugar nenhum dO mundo. 6 'JUC dá texto biper
dnunático ou humorístico é exatamente o contnírio: um Presidente 
submisso sob as mãos de uma eminóncia parda todo-poderosa. 

Creio que esta é uma outra reflexão que tem que se fazer 
neste País. - · 

O mnndo politico, o IllJlildo das decisões polltieas não pode 
caminhar em cima do espaço cibernético, vi$al ou 4_o imaginá
rio coletivo. O desejo folclórico de que haja neste País um ho
mem com tanto poder na sua figuxa que possa ascender sobre o 
Presidente. comandá-lo, dirigi-lo e arnmear dos cofres públicos 
nada mais que 1 bilhão e 800 milhões de d6Iares:. Mas há um 
desejo, um fascínio, uma volúpi~ uma ânsia para que isso fosse 
verdade, para se poder publicar um texto humoristico na pri
meira página. E a ânsia era tanta, o desejo tão forte, que se 
acreditou nisso, se viu isso, se enxergou isso, e se produzia ma
terial jornalístico caro, pois a edição de uma jornal que publica 
e vende - não sei - 500, 600, I milhão de exemplares por dia é 
algo caríssimo. . 

Imagino que podeóamos ter suprimido da história do Brasil 
o dia que foi a nossa última ~-fe.i:xa. -Se O SuPrimíssemos e pas
sássemos da segunda para a quarta-feira imediatamente, o País 
nada perderia, Sr. Presidente, uma vez. que a terçaM feira. foi um dia 

virtual na história do BiaSiL É o espaçc ci.bemóti;, de Ni.cltob;. 
Negropoute, autOr do Mundo Digital. 

O Sr.Jader Barbalho M Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouçc compmzer V. Ex•. 
O Sr. Jader Barbalbo · Senador José Fogaça, em primeiro 

lugar, desejo agradecer a referencia que V. Ex' faz ao pronuucia
mento que proferi na úhima quarta-feira, Compartilho das preocu
pações de V. Ex• em relaç!o a esta questão que está Da pauta, não 
só da iraprecsa, mas da sociedade brasileira. Comlmgo, mais do 
que mmca. com o fato de que essa comédia de erros deva fazer 
que com que todos nós que temos responsabilidades no País, a 
partir do Presidente da República e incluindo, evidentemente, o 
Congresso, meditemos sobre a necessidade da independóncia do 
Banco CentraL Tive oportunidade, no encontro que tivemos como 
Presidente da República, de manifestar à Sna Exoeléncia o nosso 
ponto de vista de discordância com o que havia acontecido. O Pre
sidente poderia ter sido poupado do episódio. Acredito que, de 
certa forma, falta ao Presidente melhor cercoyolitico. O Presiden
te da RepUblica jamais deveria ter sido envolvido tanto num episó-
dio que entendo ser um episódio de. natureza_e~ttmmte-técçia 
ca. Ou um banco merece oo não ser liquidado, ou um banco mere
ce ou não a intervenção, e isto, no meu entendimento, não deve 
passar pelo Presidente da República, deve ficar restrito ils autori
dades responsáveis pela área eoonômica e fmanceiia do Govemo. 
O Presidente foi envolvido nesse episódio e acabou pagando as 
conseqiléngas de ter permitido o envolvimento, quando este "':: 
sunto. no máximo, deveria ter chegado a tratativas com o Ministro 
da Fazenda, e não mais do que isto. &se episódio poderá redun
;:iar, por ter sido grave, exatam.ente numa consciência da necessi
dade da urgóncia dessa legislação, fazendo com que o Baneo Cen· 
tral efetivamente seja independente, tenha autonomia, de tal ordem 
que haja segurança par.! o Sistema Fmanceiro e, em conseqüência; 
para a própria sociedade. Outro aspecto que me parece relevante, a 
ser meditado, é a ljuestá'? do seguro para os depósitos. A imprensa 
vem registrando essa questão e citando, inclusive, legislação exis
tente há. muito te:tllp() nos Estados Unidos. Ainda ontem a Gaze~ 
Mercantil. em editorial, frisava isso. Oitenta por cento, Senador 
José Fogaça, - essa foi a informação transmitida pelo Govemo -_ 
dos depósitos no Banco do· BI3sil não ultrapassam a R$ 5 mil _ 
Pelo menos esses cmrentistas deveriam ter a segurança. estar co
bertos por um seguro. Dois aspectos são relevantes e devemmoti-_ 
var providências urgentes: a autonomia do Banco Central e o se
guro em relação aos depósitos. Isso daria. de certa forma, a estabi~ 
!idade necessária. Eu gostaria de cumprimentar V. Ex' pelas consi
derações que faz. Compreeudo, de certa foana, a angústia de V. 
Ex•. angústia de pessoas que estão preocupadas com a vida brasi~ _ 
!eira, e até daqueles que não tém função pública, daqueles que não 
têm mandato, daqueles que não têm tribuna, mas não compartilho, 
apesar de compreender: com essa ceilS1lia 90e v_. Exa faz 3:00 hu
moristas. Essa foi uma comédia de erros. Uma comédia lamentá· 
vel, uma comédia que quase se transforma, na venlade, num gran
de dramalbão. Mas gostaria de fazer referéncia também, Senador 
José Fogaça. no momento em que cumprimento V. E~·- V. &a é 
uma das pessoas que merece nosso maior respeito, pela seriedade 
com que sempre amou em todos as epis6dios no Senado e, enfim, 
na sua vida pública-, ao fato de que, ao lado da preocupação com 
essa ciuestão do hmnor, de qualquer .maneira prej.ulica a imagem 
da autoridade. Pode faltar a um Govemo quase tudo, só não pode 
faltar autoridade. A um govemo pode-se imputar várias coisas, 
mas se< lhe for imputada falta de autoridade, e a sociedade perceber 
isso, o govemo faliu. Compreendo, portanto, as preocupações, 
mas quero fazer justiça a jornalistas, a analistas políticos que têm 
nesses dias compartilhado, como V. Ex•, das preocupações em re-
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lação a este episódio, que, sem dúvida nenhw:ria.. é um episódio 
gmve sob o aspecto eoonômico e fmanceiro, Sob o aspectO admi
nistrativo e sob o aspecto de natureza política. A.O findar este meu 
apute., cumprimento V .. Ex•, fazendo apenas este reparo, apesar da 
CODlpieensão; e espero - tantas vezes esse tema -de autonomia do 
Banco Cem:xal já foi tratado no Senado nesses meses que aqui es
tou- que nos unamos e que seja possível. de fato. materializar, in
clusive aproveitando esse ambieote. Logo mais essa coisa se esva
zia; outro epis6dio virá; riiudam as manchetes da imprensa; e fica 
com.o mais um episódio lamenrá.vel na vida brasileira. Acho que 
este é o momem.o oportuno para que aproveitemOs a oportunidade 
de mudar as :regras relativas ao Banco Cenual e criar um seguro 
sobn> os depósitos. Muito grato pelo aparte que V. Ex' me concedeu. 

O. SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - llustre Senador 
José Fogaça, a Mesa lemlxa a V. Ex' que o seu tempo está esgo<ado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA • Senador Jader Baibalbo, antes de 
mais nada. não posso deixar de perguntar a V. &.• o seguinte: 
onde V. Er reviu, no·pronunciamexu.o, alguma censura aoS hu'
moristas? Posso fazer humor com os humoristas, posso ter rido 
dos humoristas, mas não fiZ censura a eles. Portanto~ peço que V. 
Ex' t<lifique essa si~. ·· · 

O Sr. Jader Barbalbo - Senador José Fogaça. retifico cÓm 
a maiOr fumqüilidade. Eu disse que eu compreendia, eu quis foi fa
zer com que as peSsoas não tivessem dúvidas. - ,' •, -

O SR. JOSÉ FOGAÇA· Com um ou dois humoristas,' não 
com os humoristas.. _ · ·. ···.: 

o· sr. Jader Barbalho- Pórque v. Ex' estã muito preocu
pado, e sei que a sua preocupação é com a imageiii qtie possa-restar 
de tudo isso pam a sociedade brasileiia, essa é a preocupação, poc isso 
mesmo. quis .fazer" a ressalva dizendo que compreendia. Sei que V. 
Er' faz um pronunciamento sério neste morilento, de quem está efeti
vamente angustiado e preoo.Ipado com o epis6dio. O que quis foi dar 
destaque a essa parte, pamquenãoparecesseque V:Ex'eStaria fazen
do uma <:eliSIIIa, porque a Folha de s.Paulo plblicoo na primeira pá· 
gina.. Sei que não é esse o seu mteresse. V. Ex"'- está preocupado em 
que esse episódio não fique apenas como umaoomédia de enus. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA. V. Ex' acha que não tenhodirei· 
to de comentar esse fato. de criticá-lo e de até de rir dele? Eu me 
caí às gargalliadas sobre o fato, sobre o exro cometido, e i-sso Dão é 
censura.. Não estou proibindo que o façam. Podem cometer esse 
erro quantas vezes quiserem.. Ninguém vai impedir. 

O Sr. Jader Barbalho - Quem cometeu o eiro? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA • Quem caoietiu o eno foi quem 

praticou esse tipo de coisa, quem pUblicou fatos que não existiam. 
O Sr. Jader Barba1ho- Não é quanto·a isso. Nem sei a que 

v. Ex' está se referindo desse fato. Estou. falando do humor dos 
humoristas. Ainda hoje vi mais uns três, nesse episódiO. Lari:tento. 
Os humoristas estão cumprindo o seu papel, estão retratando essa 
comédia de erros. Nem consigo imaginar á ciriC- Seja aquilo a que 
V. Ex' se refere, especiílC3DleDle. Se não fui compreendido por V. 
Ex', mil perdões. .. 
. O SR. JOSÉ FOGAÇA. Só Dão compreendi a expressãO 
que V. Ex• usou,. de que eu estaria fazendo censura aos humoris
tas. Essa é a única coisa que-Dão compreendi. 

O Sr. Jader Barbalho • Retiro-a, ati porque não iiiúigino. 
Se usei a expressão, mil perdões, até porque a minha intenção. ao 
,apart.earV. Ex•,. foi exatamente _ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA • OU seja, quando alguém recebe 
crlticas, está sendo democnúicameDle criticado. Quando critica os 
cóticos. isto é censum? 

O Sr.Jader Barbalho- Em absoluto. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não! Criticar os criticos não p 
impedi-los de se prolllUlciar. 

O Sr.Jader Barbalho- Meu caro Senador José Fogaça, se 
usei a expressão, mil perdões. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ·Estou criticalldo os criticos. E ga. 
rantindo, até a morte, o direito de nos criticarem. quando qUiserem. 

O Sr. Jader Barbalho - Mil perdões. O que preten<lia era 
fazer este registro. até em homenagem à imprensa - homenagem 
qUe V. Ex• sempre faz-. no sentido de que, sejam os cionistas de 
natureza econômíca ou política. sejirii os humoristas, eles estão fa
zendo o seu trabalho, retratando, lamentavelmente. esse episódio. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Foram vítimas, Senador Jader 
BarbalbO. e. ao mesmo tempo. agentes dessa volúpia. dessa ânsia e 
desse desejo de que a versão se impusesse aos fatos. 

O Sr. Jader Barbalho- N'"ao foram eles que criaram o epi
sódio e nem que illvenlaram a versão. V. Ex• sabe disso. Há pes
.soas que vieram a esta tribuna e, não sei quantas vezes, jã levanta
Iam a questão, da tnbuna ou em entrevista, se o Presidente exen:e 
ou não -iC suã aUtoridade, dizendo que esperam que este á exerça~ -
Então, não é a imPrensa qUe está fuventando. Aliás, todos espera
mos- e estamos certos- que o Presidente exerça a sua autoridade, 
porque a autoridade da Presidência não é uma preocupação apenas 
do Senhor Fernando Henrique Cardoso. O exercício da autoridade 
da Presidência é uma preo:;upa~o da Soclêdade brasileira. 

· . O SR. JOSÉ FOGAÇA • Senador Jader Baibalho. se V. Ex', 
no seU:prommciamento. me der um espaço, vru lhe dizer o seguitte: -

Ó Sr. Jader Bai-balho - Com a maior alegria. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA· V. Ex• entende que o Presideme 

hão está exercendo a sua autoridade nesse episódio? · 
- O Sr. Jader Barbalho - Não; mas -há pessoas, reiterada

mente. colocando isso em dúvida. E não é a imprensa que está m:: 
Ventando isso. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Esse é um outro problema. Creio 
que não é essa a discussão, aqui. o-que- e5tãilfoS discutindo é se 
quem precisa Checar, conferir, avaliar os fatos na sua realidade são 
aqueles que informam.. Portante, quem produz a versão~ QUem pro
duz a infoiiDaçãõ, são as pessoas que informam. E o direito à in· 
formação é um direito constitucional de todo o cidadão brasileiro. 
O direito à informação nãe. é um direito dos jornais, não é um di
reito dos jornalistas. o direito à veroade, o direito à informação -
está na Constituição- é um direito do cidadão. 

No momento em que o cidadão não recebe a infOIDJa.Ção ver· ... 
dedeira. esse direito está sendo vilipeudiado, Senador Jade>: Ba!balho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Pediria ao Senador 
JoSé Fogaça que enCerrasse o seu pronunciamento, porque amda 
há vários oradores inscritos para falar DO deCOirer desta sessão. 

Pediria a compreensão de V. Ex• e dos nobres Senadores 
aparteantes. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presideute, lameuto apenas que 
o Uder do meu Partido talvez não tenha eDleDdido completameC!e o 
meu prommciamento. De qualquer maneira. reafumo o que disse. 

Sobretudo neste momento, creio que as palavras do Presi
~te da República devam ser salieDladas, porque há aqueles que 
elitendem qUe -a bazófla, que jogar pala o cenáriO. jogar para a pla
téia. produzir cenas dramáticas, seja a melhor forma de se fazer 
pOlítica. O Presidente apenas não fez isso. E o País precisa apren
der que tem um Presidente que Dão gosta de jogar para a platéia, 
que Dão gosta de produzir cenas de hiperdramaticidade para infor
mar a IX>Pulação. Sua Excelência toma as decisões e as con:nmica., 
mas essas informações não são ouvidas. 

O Presideriie -disse, na segunda-feúa: "não haverá :rectllSOS 

públicos para salvar o Banco Econômico''. Do outro ladO, o que se 
ouviu? "O Sr. Antonio Carlos Magalhães manda DO Presidente, es
tadualizou o Banco Econômico e vai co_locar diJ;ilieiro do Governo 
Federal para salvá-lo." Foi isso o que se ouviu do outro lado. Mas 
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quem traduziu isso? Quem fez essa versão? Se Dão foi -o Congres
so, se não foram os -IXJlíticos, se não foi a iinprensa.. se não foram 
os transmissores de opinião plblica, quem fo~ então? Preciso sa
ber! O Presidente tomou a decisão na noite de segunda-feÍia e o 
Líder, na terça--feira à tarde., cODlllDicou aqui: 'Wao vai haver." Na 
quarta-feira. ainda se produz no noticiárlo i-Veisão de que os -re-
CUISOS do Govemo Feder.ll D:iam fechar o rombo do Banco Econô
mico. Mas quem está alimentando isso, quem está in~Sfjndo, 

quem está produzindo essa v<mão dos fatos? 
Não tenho dllvida alguma de que isso'""""" reflexão- O mun

do virtual não pode comandar o mundo zeal O imaginário coletivo é 
rico, é criativo, mas não pode cootrobir a vida e a realidáde. 

Por outro lado, esse episódio nos ensina que Banco Central 
não pode ser CODt:rolado por polítioos e nem por ""-eiros, Se o 
Presidente se envolveu, como disse o Senador Jader Barl>alho, na 
matéria, se o Presidente se viu, de repente, imi""1ido na questão. é 
só porumaxazão, Senador Jader Barl>albo, é porque o Banco Cen
tral não é independente, é porque o Presidente do Banco Cenir.U é 
demissível ad outum. pelo Presidente da República. Coosecjüc:nte
mente, essa é~ matéria cíue acaba. caindo e batendO na mesa dO 
Presidente! Isso Ílão tem jeito, é inescapável! 

Se o Presidente do Banco Central tiver apenas que cumprir 
o papel de guan:lião da moeda - da moeda estável, da moeda que 
gai'anta ao salário mínimo, ao salário dos pequenos.. ao salário da
queles de baixa renda, que esse salário tenha o mesmo valor du
rante todo o mês -, esse Presidente do Banco Central estará cum
prindo a tarefa mais social e mais importante que um Presidente de 
Banco pode cumprir, 

Obrigado, Sr, Presidente. 
O SR.. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - Som a mesa, ,.,.. 

querimentos que setão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N"l-113, DE 1995 

Sc:nbor Presidente 
Nos teanos do art. 50, § z•, da Constituição Federal, e do 

art. 216 do Regimento Intemo, requeiro a V. Ex• seja ençaminbm
do ao Sr. Miiústro da Fazenda, o seguinte pedido de infc:onações: 

Saber se têm procedência as· noticias de_ que o Banco do 
Brasil SI A ajldou fmanceiramente, de foana direta ou indireta, o 
Banco Econômlco S/ A, nos últimos seis meses. · 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1995- - Senador Jeffer
son Peres, PSDB- AM. 

(À mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 1.114, DE 1995 

Sc:nbor Presidente 
Nos teanos do art. 50, § 2•, da Constituição Federal, e do 

art.. 216 do Regimento Imemo, requeiro a V. Ex• seja encaminha
do ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pedido de infc:onações: 

Saber se têm procedência as noticias de que a Caixa Econô
mica Federal ajudou fmanceiramente, de foima direta ou mcüreta, 
o Banco Econômico S/ A, nos últimos seis meses. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1995.- Senador Jeffer
son Peres, PSDB- AM. 

O SR- PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - Os tequerimentos 
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos tem10S do inciso 
ill do art. 216 do Regimento Intemo, 

O SR.. PRESIDENTE (Nabo< Jllnioc) -A Presidéocia rece
bc:n a Mensagemn• 286, de 1995(n• 877/95, na erigem), de 16 dO 
carente, pela qual o Senhor Presiden(e da República, nos termos 

do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja o EstadO 
de Pemambuco au!Õrizido a C<Ínlratar opei-ação de crédito externo 
no valor de quixm: milhões de IDairoS alemães, sendo treze milhO. 
es a: título de empiÓSIÍmo e dois milhões como contriboição fimn
ceirn, junto ao KtMitangah li1r Wiedmmfbau - KfW, destinada ao 
f~lll~Jlciíunento parchl do Programa de Melhoramento do Sanea
mento Básico do Estado, a ser executado pela Companhia Pemam
buc:ana de SaneaJDCDto- COMPESA. 

A ma!éria seri anexada ao processo do Oficio n' S/li/J, de 
1994, e vai à Comissão de Assuntos Econômicos. -

O SR.. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Volta-se à lista de 
oradores. . 

Concedo a palavra ao nobte Senador Osmar Dias. 
O SR.. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Prommcia o seguinte 

disan:so, Sem revisão do OJ:ador.) - Sr- Presidente, St"s e Srs. Se
nadores, só Iamc:nto que o Governo não tenha dedicado tanto tem
po, como eslá fazendo em relação ao Banco E<:onômico, para re
solver quatro desafios que são bem maiores do que a solução do 
problema de um banco quebrado, Sot.e esse assunto,já manifestei 
minha opinião. No entanto, quando o então candidato a Govema
dor do i'ar:l"'- Roberto Requião, convidou-me para coocdeDar a 
elaboração de seu plano de govemo, DWDa conversa an1.e$ até da 
sua campanha, disse a s. Ex' que tínhamos quatro desafios, Pri
meiro, desenvolver o Estado, mas promover um desenvolvimento 
sustentáveL Junto com esse desafio, estabe!eoer a eqüidade social 
O tetceiro, ruidar do meio ambiente. E promover a integração 
competitiva do nosso Estado, o quarto. Parece-me que nio nmdoo 
nada de lá para cá. São esses os quatro desafios que o Brasil deve 
enfrentar. No entanto, SIS, Sc:nadores JeffeiliO!l Pé:res, Geraldo 
"Melo e Lúcio Alcântara, eu, como V, Ex's, pertenço ao Partido do 
Presidente da República e não coasigo enxergar nenhum programa 
elaboJ:ado pelo Govemo, w em ação, ou na-gaveta, quC possa en;
fremar esses quatro desafios, com competência para venc6-los.. E 
claro que existe um plano de eslabilização oconômica em vigor e 
que tem promovido algtlllS avanços no que se refere ao campo so
cial. Li num Boletim do Banco Central que R$14 bilhões fonun 
transferidos do setor procbs:tivo para o trabalbo. ou seja. os traba
lhadores tiveram um ganho de RSi4 bilhões nesse periodo do pri
meiro ano do reaL No entanto, essa ttansferência que de certa for
ma eStabelece uma certa eqüidade social, ou pelo menos leva a ... 
pensar que estamos DeSte caminho, tmnsfere para o set<r produti
vo uma profunda ú:ljlstiça, porqUe. se estivéssemos tinmdo o di
nheiro do setor especulatiVo para o ttabalho, estarfamos seudo 
mais ju9os, mas estamos tir.mdo dinheiro do setor produtivo para 
o setordo ttabalho. 

Em relação ao meio ambiente, não conheço o programa do 
Governo em execução, para que possamos nos integrar com O 
muado nessa queslão. 

Com relação A eqúidade social, temos um programa, que é o 
CoiilllDida.de Solidária, muito timido no que diz respeito aos gra
ves problemas sociais que o País enfi:enta. Não há nenhum meca
nismo mais duradouro sendo colocado em p:álica visando o estabe
lecimeDto da eqüidadé social, Há mromismos provisórios que nãO,.,_ 
Sõl.venl, aperu.s maqoiam os problemas, A""'""' que não há nenhum 
)ll"OC"dimento mais dumdruro pom estabelecer a eqliidade social do 
que efetivamente a gernção de emptcgoS, e, ao oonll:lrio, estamos 
vendo a ecooonria brnsileim desemptegando mão-de-o!n. 

-- Estou com uma matéria da Folha de S. Paulo que diz:: "A 
crise agócola atola metcado de tratores." 

Só no mexcado de tratares, 9.850 pes"""' fa:am demitidas 
desde abril, portanto. em quatro meses, quase 10 mil demissões 

Ontem, 110 Estado do Sena<kr José Fogaça, a empresa de 
tratoo:s Agmle demitiu 390 funcionários. No nosso Estado, Sena-
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der Roberto Requião, a Ford New Holland demitiu quase 500 em
pregados e deu férias co1etivas. Ainda no Rio Grande do Sul, a 
empresa V almet de tr.ltores demitiu 600 empregados e deu férias 
coletivas pora os demais. A máquina aglfrola. que não é vendida 
está no pátio dos fabricantes. Todas as empresas fabricantes estão 
cem tr.ltores DO poltio, máquinas paradas, dese~ mi<><le
obm e dando férias coletivas; a primeira vez Da história do Pais. 

Isso me parece ir con1Ia qualquer política de estabelecimen
to de eqüidade social, porque o DJI"Cinismo mais dlndooro dG ~ 
<abekx:imento da eqüidade social, que 6 o -go. está exata. 
mente na contramllo ~ J?lanodoGovemo. • 

PortaJ::dO, nesta p:nn.e:na. parte do meu fi'' ••••• •ame:nto, quero 
afumar que, em "'~ao ,.;o atllbienle, não caileço D<nimm pia
DO do Govemo para que o Pais se inlol!l" =o I!lillldo. Emtdação_ à 
eqilidade social, vejo que o Comunidade So6dúia é impoltnte dianl<> 
das COIISeCjll&lcia da politica .. ,.,&ni. que esti gemndo ~ 
go em todos os """""" utÕolloo e tamblm oo <:lllllpC>. 

E vro falar a respeito da inlograçiio competitiva e a oportu
nidade, mais= vez, que~ pe<dendo de DOS. inlogr=s 
competitivamente com o mundo. 

O Sr. Roberto Requlão- Pennite-me V. Ex* um aparte, 
Senadot'? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao Senador Ro
berto Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Osmar Dias, isso tudo se 
dá com um Banco Central como está. Imagine como seria com um 
Banco Centtal independente. Durante a sessão de hoje, vários Se
nado= 1evantar.un a proposta de se criar, num momento de pâlli
co, uma legislação que desse independência ao Banco CeutraL 
Banco Centtal independente é milidade virtual. Quem seria esse 
Presidente do Banco Centtal mais puro, mais careto do que o Pre
sidente da República, nomeado por 'Zm'it! Que espécie de a:ganis
mo mmsgênico iria Cuidar da estabilidade de oossa moeda? Esta 
independência do Banco Centtal viabilizou a crise na a8ricuJ111m e 
o absoluto des:govemo que o Pais vive hoje: a falta. rigorosa de 
planejamento nas áreas essenciais, porque a estabilidac;le ~ moe
da, a obsessão pelo zoa! absa:veu a cooduta politica dó GoverDO 
FedetaL Mas, mais do que isto e aproveitando este espaço que V. 
Ex" tão generosamente me conoede, quero defeuder a figura do 
Presidente da República, pois ~ feito, neste momento, acer
ca do Banco Centtal independente nos faz presumir um Presidente 
da República Urespoosável e um grupo de técnipas acima do bem 
e do mal conduzindo a es<abilidade da moeda e os rumos do Pa!s. 
Isto é rigorosamente inaceitável. 

O SR. OSMAR DIAS - Quero in"'"i=ar o aparte de V. 
Ex• a meu pronunciamenlo e dizer qué o Govemo bs;asileiro está 
perdendo uma oportunidade. mais uma. vez. de JrOIDOYer a inte
gração competitiva do Brasil no mercado ioter:Q11cimal 

Sabemos que 81% de todo o mercado de c:ommodilies mnn
dial estão nas mãos dos sete países ma!s desenvolvidos domoodo. 

O nosso setor agropecuáüo é o qaC aPmsetta as maiOreS 
vantagens compamtivas, no emanto os mecanisnn;: qae poderiam 
viabilizar a nossa integração competitiva nio estio sendo coloca,. 
dos em pr.ltica de fa:ma adequada, elieiente e competente. 

P&ueiailltJlle;-o J:iii'ciriisrno de a6dito IUI3! dispensa disrus
são pcaque está demasiadamerte disaitido e~ que não serve a 
DOSSO modelo de desenvolvimento; SOlVO ao modelo de desenvolvi
mmodo~~pora~eada~ma!soslucros_dos 
banc:os e sactar o apetite cada vez maiS ga••a•• • •• • dos banqnenoo; 
Selvepo:m. isso,. mas não serve pampranovero desenvolvimemo. 

Em relação aos preços mínimos que focam divulgados na 
semana passada, não entendo qual é a arirmética do Goveroo, por
que todos os produtos e insumos utilizados para a produção agri-

cOla'tivCiam no mínimo 30%; e a inf1açio no período foi de 28%. 
Nenhum insumo teve aumento de preço inferior a -30%, todos de 
30 a 60%. Se o custo de produção aumenta nesse nível de 30 a 
60%, como se explicam os preços lllÍDim.os ammciados par.t. a 
amai safra serem menores em valor nominal do que os preços de 
um auo. atrás anunciados em julho de 1994? 

E impos&fve!Olllendercomo, depoisdetodooalerta 6.- que~ 
rlamos uma lOdoçiio de safm, o Governo anuDOis <SI:> =nismo de 
;;<>lítica "8Óoola. quo é o l'l"ÇÇ de gan.mia inf<ri<r ilquo!=s ~ !'=
ram uma boa safm de 81 milhões de ta:leladas. Agom, quando p:oci
sávamoo-ou pelcmmoo....uressa safm, ao invêsdeco1o
carem pd!Uum preço minimo suficionte para que is;;o ,._....,,.,· 
o Govemo n:doz em vala:esteais o pmço mfDi:mo. 

Mas, pia que isso - aproveito a presença do Presidente JO<é 
Sarney -: estamos diante de um dilema nmilo grande. O Presidente 
F=ando Henrique Cardoso, ii porte deste episódio do Banco Eco
n8mico, que não qu.ero nem me proliUD.ciar a xespeíto, pót'qUe tam
blm sobee ele já falamosdema!s, é oem dúvida alguma nmhomem 
~ na ccmnmirlacJe ~emaciOD!!!. E o President& José Sar. 
ney é um dos homens ma!s xespeitados no mundo <ambém na co
munidade intemacional. Talvez faltem as info:tmações necessárias 
para mostr.mnos que o Brasil Dão tem na poJítica intema para a 
agricultura apenas o seu problema; mas o maior problema do de
senvolvimento sustentado e da busca dessa integração competitiva 
do nosso País no mercado internacional está ex3tany:nie em Dão 
eStimnoS disputando CODVenientemente O DOSSO espaÇO politico 
nas negociações na Rodada do Uruguai. no GATT e, prii>::ipal
mente. com os blocos econômicoo fa:tes já formados e que subsi
g;am fortemeute sua "8Óculbtta. 

Fiz um estudo detalhado a respeito disso e conchú que, nos 
últimos 30 anos, com os subsidias, a tecnologia aplieada na agti
cullllm dessas regiões do mundo foi suficiente para pi'oiDOver o 
amnento da produtividade. Esse aumento da produtividade promo
veu uma derrubada de preço !ma cada produto de meio por cento, 
na média, ao ano. Se eui 30 auos,. tivemos isso anmpJiado, boje, 
nós temos uma. redução próxima a 20%. Ou se~ as commodities 
agri~Ias valem hoje 20% a.mcnos_do que valiam há 30 anos. Mo
tivo princi~ US$350 milhões de subs!dios que os Estados Uni
dÓs, a União Européia e a Çoomnidade Asiática conoedem par.t 

seus agriCultores._ 
.Vois.bem- E possível negociar aredeção dessesnbs!dio se ele é 

o oosso problema? O subsidio chega a tanto, Senador GeWdo Melo, 
que nma de suas vacas, Já na Suiça, :receberia US$2 mil por ano. Se 
elas estivessem DOS Estados Unidos, receberiam US$LAOO; na Fr.m
ça, US$2500. Isso sigoifica que, para cada d6la.rprodu2Xlo na Suiça, 
na Fnmça, no Japão, o sub6idio do Govano vatia de 50 a 80%, anu
lando as vantagens comparativas que o seta agropealário btasilciro 
tem,~. dianl<>detodes osootros mnp-tklm:s. 

Pam que possamos manter essas vantagens comparativas - e 
aí já que parece que ignor.un a na;sa vocaçãO e não adiaiáa rlCai'· 

· inoS t.entaD.do ser bons em outras coisas. porque somos lxms mes
mo na produção oglfcola. e na indastria!izoçõo dessa produção 
agricola -, aproveitando essa vocação, poderíamos, negociando 
uma redução gradaliva dos snbsidios nos blocos econômicos for
tes, ganhar a vantagem COJIIP'Il'lliva que oferece o setor produtivo 
:oacioual e, dai sim, JXODIOVermos o desenvolvimento. 

F1Zum outro estudo: vamos supor que, de IOpOUte, os sabsi
dios deixassem de existir nó mundO. Os países em desenvolvimen
to, entre os quais o Brasil se inclui, ganharia um mercado, desde 
que o mercado fosse ~ mesmo. P<Xque aqui se defeude o mer
cado livte e nós nos esqueoemos que os Estados Unidos, por 
exemplo, taxam o suco de laranja em US$500 a tcoelada pata im-, 
pedir a competição com os produta-es da Flórida, espeeiabnente.: 
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Os Estados Unídos, país onde o discurso dO-capitalismo é foite,li~ 
bera-se naquilo que interessa, mas se cerca e se protege o mercado 
intemo naquilo que interessa também aos produtores nacionais. 

Nós poderlamos adquirir 40 bilbões a mais. todos os a.TJ.os, 
para os países em clese:::l.volvim.ento, só de commoditi'C!S agtícolas. 
F.sse valor serú\ um acréscimo nas exportações que já fa2emos e 
que poderiam significar ao BiaSil o iDgresso, só de commodities, 
de VS$ 14 bilhões todos os anos; o que, sem dúvida algema, seria 
um iacre.t:DeD.to, um fottalecimento da nossa balança com.erciaL E, 
assim,. poderemos, com certe:m, pensar em vencer o segt.m.do des., 
fio: o ela eqúid.'lde sociaL 

Não h1i como ctiscutiJ:mcs uma política de integrnçio com
petitiva, pensando apenas nos mecanismos de politicas inlemas. 
Isso é mediocridade demais.. Não vejo o GovemO brasileiro sequer 
aii3Ilbar esse as:;un~,, de discutir o problema da participação com
petitiva do men:ado in!emaciona!. Te= um men:ado co.osumi
dor grande? Pott=cl<-... Jmente sim. mas ele Dito é efetivo, pxque o 
problema social nllo J?"l'::Uite que milbares de pessoas se integrem 
a esse mercado eompelliivo-, .Podemos produzir J!"l"l ~ men:ado in
temoJOoe sobrar m.:;.is para o mercado cxte!:i:lo? E lógico q<IC sim, 
desde que o Governo brnsileiro, as antoridades DaCÍODai.S empe
nhem-se na negociação de uma rec:hlção grndativa.. mas acelerada. 
~subsídios que tomam conta do mundo. 

Volto a dizer: não é potqUe os 5% de agricultotes que mo
ram na. zona roral do Japão, ou os 5% que Ilf6Ialil na zona ntral da 
França têm força demais que eles conseguem esses subsídios, é 
porque a agricultura nesses países é ttata:da como um segmento es
tratégico da economia, porque é a base da economia. Ainda mais 
aqui DO nosso País, onde nossa vocação é esta.. 

Est.J:ategicamente, deveríamos eleger a agricultura como 
uma prioridade absoluta, porque passa a ser mais prioritário discu
tir o problema de um banco quebrado do que ctiscutir programas 
de ação que possam promover o crescimento naciorial. E este cres
cimento nacional está, s~ estagnado, emJ:x:,ra os economistas 
afirmem que. tecnicamente, não estejamos erii reêessão. Mas o que 
é a demissão de 9.850 empregados, em qualro meses, de uma in
dústria que jamais demitiu, que só cresceU, que só empregou, que 
é a indústria de ~ agácolas? Na história de seus 35 anos, 
jamais demitiu, jamaiS deu férias coletivas nes:se período que sepa
ra a comercialização da safra de vepio e o plantio da outra safra. 
quando os agricultores vão comprar seus equiparllentos. 

Para que V. Ex'"s tomem conhecimento:. no mês de julho, 
duas oollieitadeiras forun vendidas no Bxasil e 1.182 tr3!ores. 
Num programa que nós colocamos em prática DO govemo do Se
nador Roberto Reqnião, oo Paraná, a equjvàlência-produto, cha
mado ''panela cheia", em um mês, o Paraná vendeu, sozinho, 
1.200 Uatores. Agora, o Biasil inteiro vendeu 1.!82 tratares DDm 
mês de alta comercialização. Portamo. estamos em uma situação 
de estagoa.ção geral e perdendo uma grande oportunidade. E se 
continuarmos na mediocridade de ficar discutindo dívida passada, 
dívida passada de uma meia dúzia, 1.213 - agor.o dizem que é 
5.000 -, mas, de qualquer modo, é muito menos do que 5 milhões 
de agricultores que poderiam, hoje, estar sendo apoiados por uma 
politiea que visasse IJ1o apenas o crédito nnal, preço núnimo, po
lítica de mnazenagem, mas, sobretudo, a integração desse setor 
produtivo, fundamental para o Pa:fs, no mercado internacional. 

E aí eu Sei que o Presidente José Samey tem prestígio Sufi
ciente para contnõuir com o País, pant que issO ocorra. Sei que o 
Presidente Fernando Henrique tem prestígio suficiente na c:omuni
dade internacional 

AgOia, quero fazer aqui um apelo. Fiz contato com uma 
fundação iritemaci.Orial - não vou nem citar o nome, para não cau
sar polêmica -. que me autorizou a esta'belecer um convênio do 

Governo br.:sileíro com a F AO para que, através desse convêl:llo. 
pudéssemos elaborar um. planejamento, mas nos moldes que estoo 
dizendo. de vencer os desafios do desenvolvimento sustentado. da 
integração competitiva, da questão do meio ambiente, da questão 
da _eqüidade soCial. com base num desenvolvimento rural moder
no. Um planejamento pãra os próximos cinqiienta anos!· Já me 
cha:maram d-:: mJ•Juco: se o Brasil ni'!o planeja a próxima safra, vai 
pia.n.ejar para cinqüenta anos? Mas foi assÍI!l que procederam os 
Estados Unidos, foi assim que procederam os pafses da União Eu
:.t.opéia. e .oós podemos proceder assim também. com o auxilio de 
um organismo internacional da qualidade ticnica ela FAO, qu~ nos 
ajudou a desenvolver o plano para a agricullllm do Eslado do Pa
ranã, que é sueesso e é considerado modelo. POdemos desenvolVei: 
um pla.'lo para a agricultura do nosso País que a tome não apenas 
competitiva ao mercado, porqu~ aumentando a produtividade ela 
vai se tornar competitiva, masy sobretudo, que leve 3 ~ção dos 
subsídios, que nos tii:am. mmalmente. Presidente Samey, U.S.$40 
bilhões de oportUDidades de aescimento. Nós estamos bá décadas 
estagnados, sem a reação da sociedade política e civil em nosso · 
País. Estou pregando cs:>a r"'aç5:'"'. 

O Sr. Roberto Requião- Senadoc, peiiD.ite-me V. Ex" mais 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - É permitido, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sim. V. Ex" pode 

caneeder o aparte, pois aiLda dispõe de tempo para isso. 
O SR. OSMAR DIAS- Conc:Odo o aparte a V. Ex'-
0-Sr. Roberto Requião- Senador, eu acho que a sua expo

siÇão é extremameDle clara. NóS temos a experiência do nosso go
yemo no Paraná e temos coJJbecimento de outras experiências na 
história do IIWndo. Por exemplo, o New Deal, do Fr.mklin Delano 
Roosevelt, que se suportava em algumas frases lapidares: Se as ci
dades quei!narem, os campos se levantarão e reconstruirãO as cida
des; se os campos épJeimaJ:em,: as: cidades morrerão de fome. Por 
outro lado, o quC"'nós vemos na política externa bras_ileira é a su
bordinação a uma idcii~· estéril, in&Ua.; que acredita que a cac1a 
concessão da soberania &·J "'tced.e um investirõ.ento. Tentam em
punar garganta abaixo do-S< n<l9 Fekii.l uma-Lei de PatenteS 
pactnada secretamente pelo Mmistério ·das Relações Exteriores 
com o Governo dos Estados Unidos, mas não negociani o fim dos 
incentivos, das concessões e dos subsídios aos produtos agdcolas ... 
dos países mais desenvolvidos. Nós Dão temos política agrlcoli: 
nós não temás política indu~trial,. nós não temos política de educa
ção. nós não temos um projetO-de desenvolv.imeDto. Tudo se su
bordina à idéia oenttal do ConseDSO de Washington: abertura de 
men::ados. A cada concessão de soberania. pensam os ingêmtos, se 
sucede um investimento intemaciõnal. O Brasil está fazendo mu
danças profundas na sua legislação constitucional, com medo de 
ser brasileiro. sem que essas mudanças - algumas necessárias - se
jam feitas sob a perspectiva dos bxasileiros, dos projetos nacionais 
permanentes. da crença de que nós, brasileiros, somos capazes de 
construir defmitivamente um grande País. -

O SR. OSMAR DIAS- Senador Roberto Requião,aFtait-:-· 
ça, em 1950, tinha, vivendo no campo, 8 milhões de fumceses. 
Hoje, vivem no campo da França 800 mil franceses. Portanto, I% 
de 45 anos atrás. -

Es~e processo de transferência da população rural parn os 
centros urbanos ~u Qe fo~ praticamente igual em todos os 
países europeus e nos Estados Unidos, onde 3% da população ru
ral se transferiu. ao anO, para as-cidades. No Biasil, esse processo 
bateu todos os recoxdes. Nos últimos lrinta anos. tivemos uma in
Versão. Setenti e cincO da -poptlaçáo vivia no campo há 30 anos; 
hoje, 75% da populaç!o vive nas cidades. Isso significa que preci
samos cri(l.'f meêánismos de geração de empregoS ·para essas pcs-
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soas que se transferem do campo, que está sendo mecanizado, que O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
está se mode:rnivfndo, pa:m as cidades. ao nobre Senador Flaviano Melo. 

Muitas~ ruvimos também crl1icas que dizem que"" go- O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. P=idente. 
v""""' são illccmPf'entes, paque o êxodo rur.U está ocotreodo. Se é peço a palavra pela ordem. 
assim. os gov..,.,S do IllUDdo inteiro f013Dl incoo>peteotes. A mod- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavm 
emm.ção da economia leva ao êxodo, leva à proo.l!ll de outras opcr- ao oobte Senador José Ignácio F=ira, pela ordem. 
tuDidades nos centros urbanos. E nós, aqui em nosso País, estamos O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pela ar
deixando de fazer as duas coisas: de criar os mt..:aõismos para re- dem. Sem revisão do orador~) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
ceber as pessoas que deixam o campo, e de criar me.:..:urlsmos para assunto de que vou ttatar é meio singular, em face de ser pertinen
manr.er as pessoas no campo, trabalhando de forma competitiva. ·~ ao Co.:Jgresso Nacional. Mas como o Senado é uma das Casas 

Se perdemos essa grande oportuDidade, em que a economia do Congresso ~Jacional. eu queria dizer que, evidentemente, a 
do mundo se globaliza,\ou seja, em que há uma economia e um Casa. toda e eu, em particular, estamos muito felizes com o fato de 
mexcado somente, em que temos esse seta: de amplas vanta.gem: que temos uma agenda clara, que nos permite visualizM, por mui
comparativas, que é o setà- de fibras, grãos e cames, pcnleremos .a. tos dias. as matêri.as que serão abordadas no Senado Federal. 
oportunidade de dannos u salto de desenvolvimento e de pro!'.D- O que, elllmanto, rem ococ::ido oo Coogresso é algo dife-
vermos a eqüidade social qu este Pais está desejando. rente: estamos tomando conhecimento da sessão do Congresso 

Ag~ com essa po " medíoete, em que uma lrtdlcacb. com 24 h~ de antecedência; ou o mesmo que já ocoaeu comi-
ruralista se reúne can o da Faunda cu com o Minis!m go. scmc<!te pela manhã tomar conhecimentO de que será realizada 
da Agri.aiJtura para disCutir qu vai pagar a dívida 'dos agriculeo- uma sessio. O que vale dizer que há um determinado momento em 
res que estão devendo,. em (pze o do Brasil se defende, mu que é feita l1ID3. pauta para o Congxcsso Nacional. e são elencadas -
Dão denuncia à Naçiio os v devedores do dinhe:.O do ali as Inlll&ias que setão objeto de aptl'CÍação. Ocorre que essa:-
povo - porque aqueles que tomaram dinheiro emprestado e não o paula, juntamCJte com os avulsos, nem sequer é entregue a cada 
aplicaram na. agricultura deveriam ser denunciados publicamente e Parlamentar. Ou seja, além de recebetmos uma panta com menos 
não o são, e não sei px que - enquanto fic.amlos vivendo a medio- de 24 bens de antecedência, esta ai:õ.da vem desacompanhada dos 
cridade da disc:ussão da divida e do crédito, como se po!fL"ca agó- ~!Y~ avuls;.>s. 
cola fosse dívida e crédito, como se não tivéssemos que ter preo- - -- Portanto, penso que o que está oconendo no Senado Fede-
cupação com a ~-alimentar, que· é o foco principal das ral- e Ía.t;(• um elogio ao t:Iaba.Iho que aqui vem se desenvolvendo 
atenções de todos os países do IIDiDdo. e-segü:ian.Ça alimentar cão DCS!."e parti...'111Ã1· • deveria OCOirer em relação às sessões do Coo
significa produzir o sufiCiente pua COJ:J:Ie:l:.,. mas prOOUzir e distri- ... ~~~. T~os a oportuDidade de, num detemünado mome.nto, to- -
buir essa comida para toda a P'V''açiio -, não alcançms ne-- Lilâr oonhecim:m.to de que fomm elencadas as matérias para o Con-
nhum dos quatro desafios qae listei aqui e que devem fazer parte gres:so 1 !:tc!ooa.L Portanto, foi feita Ui:na-pa.uta C, a partir daí. pode-
de todo plano de desenvolvimento do Pais. mcs cc.r.jed-la com attecedência e temJ.os em mãos os avulsos-

CoDheço o Plano Real. pcxque está em execução. e coDhcço pelo ;:aenos os SIS. Senadores. 
as suas conseqüancias.. mas não conheço, do C-ovemo do Partido Faço essa ressalva px experiência pessoal, evidentemente, 
ao qual pertenço agora, nenhum plano para promover e vencer os e a estendo ao SeDado Federal. 
quatro desaflOS que tmceiaqui. - - ·Peço, portanto. a V. Ex•que encontre:umafómmlaparanos 

Quem sabe o problema das dividas ~-agricultOres pvssa beneficiar nesse sentido. .~ · . 
ser negociado pelo Senador Antoaio Carlos Magalhães. q~e. sem Se não pudermos viSualizar, -oom muita antecedêricia, as 
dúvida aJsuma. proporia a sua estllizaçiío- pcxquc ganhamos agO..: matérias que serão abonladâs, que possamos, pelo menos com a 
ra um novo adepto da esr-tivçJo a:n nosso País. Poderia S. Ex• brevidade de uma noite, ter em mãos não apenas a pauta. mas o ... 
propor ao Govemo a es"tizaçio da divido dos agricultores. acervo de avulsos para podermos compulsá-los. 

Qu:em ~poderfamos estabelecez-um novo diálogo com o Muito obrigado a V.Ex•. 
Govemo?! Estou !OvaDdo 10 <lavemo a proposia da FAO e de ou- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Stiiiador José lgná-
tros OtgaDismos jntemqcimais de plaDejarem. ;mto com os técnicos - cio Fen:eira. V. Ex• levanta um problema que realmente deve ser 
do Brasil, umdesenvolvimemoruralpara os pr6ximos 50 arios. medilado pelo Parlamento. 

Falei com. o P:residellto da. República. Sua Excelência me O Congresso Nacional, no sistema brnsileiro. quase que 
encaminhou ao M""!ailt6Eio da Agrlcultura, que não demonstrou ne- passou a ser ttica.meral, porque temos a Câmara do& Deputados. o 
Dhum iDteresse quo osse couvênio seja estabelecido. Não demons- SeDado Federal e o Congresso Nacioual, que tem atribuições cem
troo. porque está ban assim. Os juros estão aitos e, para o Minis- titucionais de decidil'"sobte créditos adiciouais, orçamentos, medi-
tér.o da Agócullum. o que importa é se os juroS estão allos. das provisórias. vetos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Portanto, estou aqui fazendo um alerta: o Brasil está per- · As medidas provisórias, na hOia em que as recebemos, têm 
dendo um::. iQilde oportunidade de se inserir no mercado intema- que rer uma tnunitação especi3l de leitma. Uma vez enviadas para 
cicma.\ de fomla competitiva. Está perdendo essa opod1lilidade por a Mesa, pelas Comissões Mistas. são imediatamente incluídas em 
falta de propostàs, e quero ajudara fazê-las. uma pauta, e n6s a publicamos. 

Eta o que tinha a dizer. Quanto aos croditos. na hora em que os recebemos. fazemos 
a leitura na sessão. 

Duro1JII: o discurso do Sr. Osmar Ditis, o Sr. Na
bor Júnior. dâxa a Cadeira da presidinciil, qUe é ocu
pada pelo Sr. Bel/o Parga. 

DlUttiÚI! o discurso do Sr. Osrirar Dias, o Sr. Bel
lo Parga deixa a cadeira da presUMncia, que E ocupada 
pelo Sr. José Sorney,Pn:sidenk:. 

Porém. a Mesa Dão pode inrelferir na decisão dos·Srs. Líde
i:es da Casa. que pedem mgéucia, e o Congresso vota, o que evita 
evidentemente que se possa dar coohecimento mais antecipado e 
fazet um planejamento da pauta do Cangm;so. 

Outro problema sério também em 11>iação ao Congresso é -
que dependemos do Plenário da Câmara dos Deputados para a rea
lização das suas sessões. Muitas vezes, Dl3IC3IIlOS sessões e não 



Agosto de 1995 ANAIS DO SENADO fEDERAL 129 

podemos realizá-las, porque não dispomos do Plenário para a rea
lização das mesmas. 

Agora, estamos entrando em entendimento com o Sr. 
Presidente da Câmara, de modo a que se possa realmente fazer 
um planejamento em relação ao Congresso. Quer dizer, realizar 
sessões em dias e horários predeterminados, a fim de que todos 
os membros do Congresso Nacional saibam o dia que teremos 
sessão. 

A pauta concemeDte é a de medidas provisórias em tramita
ção. Fazemos a leitura dos créditos especiais que vão chegando 
por porte do Govemo. Enteodo até m.Smo que o pedido de urgên
cia urgentíssima em relação aos mesmos, por parte dos Lfderes. 
prejldica um exame mais aprofundado da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Flaviano MeJo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. S~. Se
nadores, nos últimos dias, a imprensa tem noticiado a apreensão 
de um Boeing 727-200; no-Aeroporto de Cumbica. OID São Paulo. 
procedente de Miami. nos ÉstadoSUnidos. que estaria transportan
do meteadorias estr.angeiras ilegalmente e gar.mte que o avião é do 
Governado< do Acre. Orleir Cameli. 

As versões dadas pelo Govemador e ~s ~ se con
trãdizem. tomando o caso muito nebuloso, COilforme alguns fatos 
que passo a relatar nesta Casa. para meditação de todos e mostrar 
mais uma vez a necessidade de um rápido e amplo esclarecimento 
a respeito dos fatos por parte das autoridades competentes. AfinaL 
o avião e a sua carga foram apreendidos liã 12 dias. Há informaçõ
es de que pertence ao Governador de um Estado e, até agora. não 
se têm explicações claras sobre o assunto. 

Vou relatar aqui todas as infonnações que-consegui ao lon
go dos últimos 40, 50 dias, para que se notem as conti:adições a 
=:peito do caso. 

No princípio de julho deste ano, -o Go"""'Y'emador Orleir Ca
meli pediu licença à Assembléia Legisiativa do Estado do Acre e 
foi aos: Estados Unidos, alegando que iria tentar recursos junto ao 
Banco Intexamericano de Desenvolvimento. O Goveinador, ao 
chegar dos Estados Unidos, não fez qualqUer anúncio sobre vef.. 
bas; alegou à imprensa do Acre que os recursos do Banco Intera
mericano não seriam para neohum Estado da Amazônia. 

Nesta mesma época, no Estado do Acre. "COmeçou a ~SUrgir 
um boato de que o Gõvemador Orleir Cameli estaria COIDpDmdo 
um Boeing 727-')J)(J. A conímnação veio no diâ 14 de julho, at!a
vés de urna entrevisra do Governador ao jomal A Gazeta. conÍ!r
mando a compra da aeronave, alegando qu~ ó avião fora adquirido 
pela família e que os recursos para isso _teriam sido GQDSeguidos 
através de Imanciamento de um banco americano. 

No dia 21 de julho, o Governador. no mesmo jornal. A Ga
zela, oonfirma a compra do Boàng 727-200 ámericano. Mas diz 
que a transação foi através de um Ieasing. 

No dia 6 de agosto,- esse avião é apreeiidido em São Paulo 
com produtos estrangeiros sem documentos fiScais. 

No dia 19 de agosto, 4 dias depois. a Receita Federal envia 
oficio à Polícia Federal pedindo providências necessárias nesse 
caso e cópias de documentos COirelatos ãs ações riSCais desenvol
vidas em relação à carga apreendida em situação ~guiar na aero
nave da Tropical Airlines. 

No dia 12 de agosto. último sãbado. o jomal Corr<io Brazi· 
liense publica urna nota. em sua segunda página. direndo que o avião 
com a carga apreendida é do Governador do Acre. Sr. OrleirCameli 

No dia 16 de agosto, o jomal O Estado de São Paulo es
tampa, em sua primeira págiDa. a seguinte manchete: "Avião reti
do é do Govemador do Acre". A chamada é ilustrada com uma 

foto do avião, onde aparece o nome "Marm.ud Cameli", pai do Go
vernador do Estado. 

Na página 7, o mesmo jornal assegura q~e o avião carregi,
va, aparelhos eletrônicOs sem guia de exportação e, além disso, di-z 
que a tripulação do Bo:eing 727/200 deu à Receita Federal um en- · 
dereço falso da empresa -A v. Rio Br.mco,156, Rio de Janeiro. -

A reportagem garante mais à frente: 

Documentos apresentados pela tripulação do 
avião permlti:rãD:l descobrir que a TCA adquiriu o 
Boeing por meio de contrato de Ieasing com a empresa 
de Miami, identificada apenas por três letras: IA.E. Uma 
empresa da fann1ia do Governador Mannud Comeli 
Companhia Ltda. é a fiadora da tcA no contrato de !ea
sing. 

Diz ainda-a matériâ: 

O Assessor de Comunicação do Govemo do Esta
do do Acre, Emilson BraSil. conf'mnou que o Boeing é 
da empresa do Govemador. Segundo Brasil- diz a maté
ria-, o avião estaria alugado para a Equatorial TraDSJX'l"
te Uda. de l'vianaus, po! um periodo de 200 horas d_e vôo 
e, por isso, o Gove:ci:l.3:dor não teria nada a ver com a 
apreensão do avião e a -suspeita de contrabando. 

O gerente comerCial da Equatorial. Celso Luís 
Francisconi, negou que tenha· qualquer negócio com- a 
empresa Cameli e disse que a operação teria sido feita 
com outra fiiiOa., a Di Gregori, que também negou liga
ção com a Cameli. 

O jornal O Globo, no mesmo dia, também noticia o fato 
com a seguinte manchete: "Receita apreende carga no avião do 
Governador". Um trecho da reportagem. na página 8, garante: 

AsseSSO!e§ do Governador e_um funcionário da 
Mannud Cameli operaram ontem um verdadeiro p::mso 
de barriga. 

Cita. também. a fniS=e do Chefe da Represe.O:tação do Acre 
em Brasilia, Ludgero Santos ~Paiva: 

Essa aeronave é a primeira de uma frota que o ... 
Governador e sua família pretendem construir. S6 que o 
Governador não tem qualquer responsabilidade pela car
ga apreendida. O ·avião está alugado a uma er:I!Prisa de 
turismo que tem o direito de voar 200 horas por mês. 
disse Ludgero. 

O jomal diz ainda; 

Duas horas mais tarde, Brasil e Paiva mudaram a 
versão, oferecendo um contato _com o gerente da Mar
mud Cameli Uda .. Antônio Malheiros. Por telefone, de 
Manaus. Malbeiros afumou que o boeing estacionado 
em Cumbica, apesar de balizado com o nome do pai do 
Governador, não pertenc_e à empresa de Cameli, que se 
limitou a avalizar o leasing do avião, desembolsando 
U$150 mil para a empresa americana IAC fnc. E alegou: 
''A Ma.nnud Cameli não tem autOriZação dO DAC para 

·operar. Em agradecimento ao aval. os donos da TCA 
Tropical balizaram o avião com o nome do pai do Qo... 
vemador. 

No dia 16 de agosto, tive a oportunidade de conversar por
telefone com o Secretário da Receita Federal, Everardo .MacieL 
Segundo infoiDJ.ações prestadas por ele, havia suspeita -de que esse 
avião estava com o chassis adulterado, razão pela qual havia pedi· 
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do uma perícia para confumar se esse fato era vet:dadeiro. Ontem, 
dia 17, o Superintendente Regional da Polícia Federal de São Pau
lo, Arthur Lobo Filho, enviou ao Direloi'-Geral da Polícia Federal. 
Vicente Cbelotti,. um documento, mediante o qual historiava o 
fato~ colocando, inclusive., que a documentação recebida sobre o 
caso não é suficiente para que se possa abrir um inqUéritO policial 
e solicitando cutros documentos. 

Veja bem. Sr. Presidente, quanta COD1.radição! O caso está 
nebuloso e exige esclarecimento por parte das autoridades. 

Primeiro, o Govemador disse que o avião foi comprado por 
sua família; depois seus assessores desmentem. dizendo que a em
presa do Governador apenas avalizou. Segundo, assessores do Go
vernador dizem que o avião está alugado para a Equatorial Trans
porte de Manaus. Todavia. negam isso, afll"JDaD.do que a nave está 
alugado pan a Di Gregório, que também nega. TeiCciro, assesso
res dizem que o .lvião está alugado para uma empresa de turismo; 
duas hOiaS depois. contradizem-se. falando que o Governo ~ ava
lizou o leasing. ReaJmente são muitas as contradições. Solicito 
que a Receita Federal eilvie. imediatamente esses dtx:pmentos para 
a Policia Federal, p:ua que se possa abrir o inquérito policial que 
esclareça o caso defmitivamente. --

Ressinto-me, como Senador, de instrumento mais ágil para 
que possamos acompanhar casos como esses com mais- rapidez. O 
pOdido de infOIIIlllções requerido nesla Casa pelo Senador Nabor 
Júnior, pela Senadora Marina Silva e por mim tem um prazo longo 
para ser respondido, e esses fatos precisam ser elucidados o mais 
rápido possíveL O povo do Acre, Sr. Presidente, é um povo caren
te, que necessita de ajuda do Governo FedetaL Quantas vezes, Sr. 
Presidente José Samey-, quando V. Ex• estava na Presidência da 
República, pedi audiências para tentar, como governáaar do meu 
Estado, viabilizar alguns programas para desenvolver o Estado do 
Acre. que é muito pequeno e quase não tem como cainiDhar sozi
Dho. Um governador sob a suspeição de ter um avião preso cOiil 
contrabando realmente não vai ter credt"bilidade em órgão nenhum 
do Governo Fedexal para solicitar recursos~- tão necessários ao Es
ladodoAc:re. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. FLAVIANO MELO - Ouço V. Ex•, com muita 

homa. 
O Sr. Nabor Júnior - Senador Flaviano Melo, temos o de

ver, como representantes do Acre no Congresso" Nacional, de nos 
empeDhar para que esse epis6dio seja devidam.e.ote esclarecido, até 
porque sua repercussão na sociedade é no sentido de que o gover
nador do Acre é um contrabandista: co~ mn avião ruja docu
mentação é insuficiente para provar-ll:te a pmjmedade. avião que é 
apreendido no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, desacompa
nhade da guia de importação des prodnloif que transporta, o que 
caracteriza o ·contrabando. Ora. oão poaemos ter o primeiro man
datário do nosso Estado sob a suspeição de ser patrocinador de 
COD.trabando. Fica muito mal para nosso Estado. Por essa razão. in- . 
teressa-nos esclarecer essa questão. Se ficar comprovado que,. na 
verdade, o governador nada tem a ver com isso, muito bem. Até 
desejamos que isso venha a ocon:er, nãO qUeren:iOS Cometer a in
justiça de esrar acusando o primeiro mandatário do Acre de con
!Iabandis!a. O problema é muito sério e precisa de análise rigorosa 
por parte das autoridades do Ministério da Fazenda e da Policia 
Federnl, pan que posa ser levada à opinião a verdadeiia realidade 
dos fatos. O Governador, em entrevista concedida ontem a TV 
B8.Ddeirantes, em determinado momento, negou que a empresa à 
qual pertence seja proprietãria do avião. S. Ex• disse que apenas ti
nha oferecido aval a ootra empresa, provavelmente do Estado do 
Amazonas. que adquiriu a aeronave. O Governador concedeu en
trevisla a Luis Ciãudio Moreira Jorge, .da TV Gazeta e jornal Ga-

Zeta de Rio Branco. à qual V. Ex • reportou - é bom que se leia na 
íntegra, para coohecimento dos Srs. Senadores e de toda a nação ,.. 
onde declara o seguiJJf.e: 

Mais uma vez, Orleir Cameli confirma a história 
de que sua família teria comprado um boeing americanO" 
para fazer v8os cbarters. Disse ainda que a intenção é 
comprar outro. 

Não só OOnfirmou a compta do primeiro como também de
monstrou interesSe em adquirir uni segwido. ---

Porém negOu que tivesse compmdo uma fazenda nos EUA 
com 100 mil cabeças de gado. 

V. Ex• sabe que a impmlsa do Acre também divulgou que 
nessa sua estada nos Estado$ Unidos teria adquirido também uma 
fazenda com 100 mil cabeças de gado. Isso ele negou. 

Ele explicou que a Marmud Cameli - que é a fir
ma da qual ele foi gerente. até bem pouco tempo - fez -
um leasing (espécie de aluguel por tempo determinado) 
de um boeing 727-2JXJ nsado, que fará 200hs de vôo por 
mês, o que dever sair em tomo de' R$80 mil a cada mês. 
Disse ainda qrie foram investidos: cerca de R$500 mil na 
reforma e J'i.ga.mento de seguro do avião que chega hoje_ 
a Manaus e em seguida será levado a São Paulo. 

São palavras texblais do Govemador. Vejam bem. no mo-. 
mento em que S. Ex• diz que foi a fJDDa doo: irmãos e do pai que 
comproo., quer isentar-se dessa responsabilidade. Mas, logo a se
guir, usa o pluial; "Iremos fazer vôos charters a princípio pan 
.Buenos Aires". Iremos fazer. ou seja, S. Ex• se incbJi. ''Foi um ne
gócio legaL" "Nós investimos. •• "; novamente usa o plural-. ''nesse 
avião com o nosso dinheiro, nãõ foi dinheiro públ,ico". Prossegue: 
''Não há razão para escOnder isso. Foi um negócio feito com o 
nosso soor. E a nossa intençio é fazer mais três, quatro, dez ne~ 
_cios _deste tipo st apareçer uma 1:x>a oportunidade". Veja V. Ex• 
que ontem mesmo o Governador negava que o avião fosse dele ou 
de sua família. Disse apenas que tinha sido avalista na t:ransação. 
Mas no dia 14- e V. Ex• Se reportou a isso no jomai A Gazeta-, 
S. Ex• confumou; e no dia-'21 foi publicada entrevista. que S. Ex• 
conoedeu à TV Gazeta do Ácre, na qual confessa que foi a dele 
família quem comprou. Um outro aspecto que deve ser esclareci- ... 
do, Senador Flaviano Melo: se é um problema tão coniqueiro e 
diz-se que o avião foi apreendido porque estacionou no pátio des
tinado a aeronaves que fazem v"õos domésti:os e nãO vôos intema
ciooa.is- já que o avião vinha de Nova Iorque~ e com iSso desper
tou realmente a suspeita da Receita Federal que o apreendeu -, se 
fosse simplesmente o fato de o avião tet estaCionado em lugar ina
dequado, por que, passados doze dias. esse avião ainda continuá.-
retido e a sua catj;a, transportada de Miami pan São Paulo, tam
bém? O problema é sério. É piOciso que as autoridades, principal
me.ote as da Receita Federal.- as do MiDistério da F~nda as da 
Policia Federal esclareçam à opiDião pdblica sobre a realidade dos 
fatos, já que isso está causando uma preOcupação muito grahde · 
para todos nós representantes do' Estado do Acre, assim cano para 
a população acreana âe modo geral 

O SR. FLAVIANO MELO - Muito ol:rigado, Senador Na
bor Júnior, pelo seu aparte, que o inco1poro ao meu pronuncia
m.ento. Gostaria ipclusive de ~r-lhe que esse episódio já reper
cutiu enormemente na imprensa m.cional. Caso não houvesse: 
aContecido no mesmo momento do episódio do Banco Econômico. 
essa renercussãõ seria muitO maior? o· qfie-séria-muito mais desas
troso dO que já está sende pan a população do nosso Eslado. Por
que ter um Governada: e o seu govemo sobsuspcita:reahnente tira toda 
a credibilidade de possível pedido de :ream;os p:uao Eslado do Acre. 
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Concluo o meu prommciamento, Sr. PresidCntC~-solicitando 
à Polícia Federal e ã Receita Fedexal que elucidem es~ cas_o o 
mais rápido possível. acabando de um vez por todas com essa dú· 
vida em relação ao Govemador do Acre, Sr. Orleir Cameli. 

Muito Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ConcedO a pala.vra 

ao nobre Senador Getaldo Melo, último Oiador da sessão. (Pausa) 
S. Ex• desiste da palavn. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. Senador Ney 

Suassuna envicu discurso à Mesa, para ser publicado na fOIDJa do 
disposto no art. 203 do Regimento Intemo. 

S. Ex• será atendido. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB.) - A agricultUia mo

dema tem assnmido posiÇão ile destaque no panorama e<:Onômico 
mnndial. A tal pooto isso é verdade que a clássica separ.1ção da 
economia em três setores - primário, secundário e terciário - já é 
contestada por algnns estudiosos, em razio dos rumos por ela tri
lhados. Dado o grau de desenvolv.imem.o e de ttansfon:nação que 
tomoil conta da atividade agrícola, deixou ela de ser·um setor pri
mário, para assumir nítidas feições do secundário, já que incorpo
ral no seu processo transfOIIDatório c3ra.cterlsticas p:róprias da in
dústria. 

. As faundas, que, até algnns anos aliás, limitavam-se a for-
necer matérias primas pan o seta: industrial, estão hoje se conver
tendo em: verdadeiras indústrias, em que as várias etapas do pro
cesso transformatório são obsei.va.das com rigor e de onde os pro
dutos já saem acabados, prontos para o consumo. 

Essas transformações, ainda que com certo vagar, estão 
chegando ao Brasil e já foram responsáveis por um grande salto de 
qualidade e produtividade em nossa lavOUia. Hoje em dia não mais 
se admite aquela agricultura rudimentar, que tmha por escopo a 
mera subsistência. Para o campo se transportaram os laborat6rios 
de pesquisa, os cientistas e os técnicos. à procu.ra: de espéCies mãis 
produtivas e resistenEes às intempéries. de téctúcas de manejo mais 
eficientes, de insumos mais adequados, ou colocando em prática 
os novos e revolucionários conhecimentos da engenharia genética. 

Está a agricultura integrada ao processo industrial de trans
fotllll!Ção e de distribuição, formando algo como um grande con
glomerado dentro da economia, balizado de agribusiness ou de 
"negócios agrícolas11

• Nele se iuclue.:m tanto as~ que cW.-:: 
dam da produção de grãos, quanto as indústrias produtoias de má
quinas agricolas, as grandes cervejarias, os labo!'at6ri6s de pesqui
sa ou produtores de defensivos agrícolas, as inch'istrias de adubos e 
até as grandes redes de supemretcados. Para que se teDha uma 
idéia da pujança econômica desse setor, D.Q Brasil ele movimenta, 
por ano, cerca de 40 bilhões de dôlares e se responsabiliza por um 
terço das exportações. 

Façamos, Sr. Presidem.e. srs e Srs. Senadores, um sucinto 
levantamento da situação tia nossa agricultura nos últimos anos, 
para. a seguir, fazermos uma prospecção para o futuro. 

No que tange, por exemplo, ã produção de grnos, no perio
do de dez anos, o crescimento aqui verificado foi de quarenta e 
dois por cento, passando de 47,6 milhões de toneladas, na safra 
82183 para 69,1 milhões de toneladas, na safra 92'93. O mais aus
picioso é que, nesse mesmo periodo, o anmento da área plantada 
foi de apenas 0,6%, passando de 37 ;2. milhões de hectares cuhiva
dos para 37,7 milhões de hectares. Esses números demonstr.un de 
maneira clara e insofismável que a produtividade do nossas tenas 
aumentou e que, por foxça de tecnologia e de iDsumos, o nosso 
solo tomou-se mais fértil 

No que tange ao crédito agrícola, verificamos um outro 
dado bem alentado e significativo, que demonstra estar o setor 
agrícola se consolidando e se tomaJldo menos dependente do 

apoio flrianceiro oficial. Em 1981, de a.cooio com-dadoS do Banco 
Ce~l, __ os empréstimos alcançaram seu nível mais elevado - de
zesseis bilhões, setecentos e sessenta. e oito milhões de dólares. 
Em 93. esse valor foi reduzido para dez bifuões, ttezentos e trinta 
milhões de_ ~lares. estando incluídos ne~es valore_s 0$ emprésti
mos para custeio. investimento e· comercialização. Apesar disso. a 
produção no período dobrou, o que denota uma utilização cada 
vez mais freqüen.te de capital próprio,. o que é bom e saudável para 
o setor_ agrícola, em particular, e para o Brasil, no geral. 

A despeito dessa onda de progresso que os uúmeros bem 
expressam, a agricultura brasile!Ia padece de sérios problemas. ó 
mais grave de todos é, sem dúvida alguma, o desperdicio, decor
rente de deficiências na colheita. e da annazenagem :insuficiente oo 
inadequada. Levantamentos do Ministério da Agrirultura estimaii 
que vinle por cento do total de gmos produzidos no Brasil se per
cam am.es de serem COilSUmiOOs. Ein outros temlos, isso indiCa 
que, de cada cinco quilos de grãos que se colhem, um quilo é joga
do fora; que a nossa população poderia ter vinte por cento a mais 
de alimentos à sua disposição, se esSe desperdício não ocorres~ 
on, ainda, que o preço dos alimentos poderia ser mais acessíveL já 
que nele não precisaria estar embutida uma pa=la par.> co-
sar as perdas. Esse, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. é um ín
dice por demais alto, que uliiaja a nossa JlOI>llação faminta e desoutri
da e que vilipendia as nece<sidades naciomis de anferição de rendas. ~ 

Por aí se vê uma fa.Iha de planejameuto nas políticas pam 8. 
agricultma. Sô anmentar a produção não é a solução. Essa ação 
não pode acontecer de forma isolada, pr«:isa vir acoplada a oo!Ias, 
relacionadas ao aumento da capacidade armazenativa e à constru
~ e mamnenção das estradas, para que as safras possam ser 
tr.msportadas até os centros consumidores. __ 

Na cultma do algodáo, encontramos ootra séria distorção da 
nossa política agrícola. Além de_ não dar nenhum_incentivo espe
ciaí aos- Produtores brasileiros, o GOverno. até o _ano de 1993. 
manteve em zero a alíquota de import.açãO, o que, aliado ao crédito 
externo fácil. tomoo aS importações do produto extremamente 
vantajosas e atrativas. Em deca:rencia disso, a produção- interna 
despencou. Só no ano de 1993, honve um decréscimo de trinta e 
S<\0 por cento na área plantada e de quarenta por cento na produ
ção dessa malvácea. Isso fez ·_com que o Bxasil. de grande expa:ta
dor de algodão uo passado, se transformasse no segundo gr.mde ' 
importador muudial, atds apenas da ex-União Soviética. Destro
çado, hoje o setor algodoeiro luta para se """E1J<r. 

No tocante ao trigo, o Brasil enfrenta também outro sério 
problema. A nossa produção é inf'una frente às necessidades de 
coosumo. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Es
tados Unidos - vejam bem, SIS. Senadores, esse dado é fornecido 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos - a estima: 
tiva de consumo desse cereal em nosso país para o corrente ano de 
1995 seii de nove milhões de toneladas, das quais dois terços oo 
seis milhões de toneladas deveriio ser importadas. O Brasil produz 
apenas um terço daquilo que consome. sendo. assim, totahn.ente 
depeDdente de importações. 

O Brasil chegou a esse pooto por falta de apoio aos triticul- · 
tores e por falta de pesquisa com vistas ã melhoria da qualidade 
das sementes e à descoberta de espécies adaptadas ao nosso clima 
e ao nosso solo, à semelhança do que aconteceu com a soja., que já 
é a principal cultura dos cerrados. 

Desperdício de gtãos, abandono da cultura do algodão e 
baixa produção de trigo são apenas três dista:ções, a meu ver gra
ves, da nossa politica agricola. On!Ias existem, ignalmente sérias. 
Entretanto, algnns afu-mam, e com uma boa dose de I3Zão, que o 
problema riiais sério da politica agrfcola do Brasil é não existir 
uma política agricola. 
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Em países mais desenvolvidos, essa política exís1e com ob
jetivos bem definidos e ®.radouros, :independentemente de parti
dos e de govemos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a intervenção 
do Estado na agricultura visa primOidialmente a proteger a renda do 
agricultor de situações econômicas adversas. Seamdariarnente objeti
va propotcianar aos oonsumidores alimentos em quantidade adequada 
e a preços razoáveis e estimular as exp::mações. 

Na Colllllllidade Econômica Européja; a seJ!uzança alimen
tar é prioritária: Em segundo plano, aparecem a elevação da pro
dutividade, a asseguração de vida digna à população rur.ll e a esta
bilização do >;ne=do •. 

Quais os objetiyos âa politica agrlCola bra.sileirn., Sr. Presi
dente, Sn. e SIS. Senadores? Ninguém sabe. Não estão eles defini
dos como objetivos permanentes do setor como em outros paises. 
Em cada. Q:ovemo que se ,instala, estabelecem-se algumas priorida
de$. mais em função das ex~tati~as do momento do que das.ne
cessidades alimentares da população oo do fortalecimento do setor 
como um todo. Em razão disso, durarite um bom perlodo a soja re
cebeu atenção especial, pois era uma moeda forte no-~ in
temacional. O café e o açúéar também receberam, em ouuas épo
cas, tl:atamento preferencial. 

· No Governo do Presidente Itamar Franco, a CootdeDação 
de Desenvolvimento Rural, órgão que cuida da política agricola, 
procurou, sob a coordenação do Dr. Ruy Vaz, conigir esses des
virtuamentos, ao estabelecer algumas <liretrit.es pe:aoa.nentes para 
o seta:", com vistas principalmente a suprir, de maneif<! UDÜOime, 
as necessidades alimentares da população brasileira. E impa:tante 
que isso tenha acontecido, todavia mefuor ainda é não sofrer esse 
processo qualquer tipo de intenupção, o que se Obtém de forma 
mais efetiva com a continuidade administrativa. -- -

EfetiVamente. Uma polítícã agríCOlã. que co.Dtemple a segu
rança alimentar de nossa população como prioridade, se não abso
luta, ao menos como principal, precisa ser implantada no Brasil 
para que se resolva o sério flagelo da fome que ataca grande par
cela da nossa população. De acordo com _estudos elaborados por 
técniCos da Embzapa.. o Brasil necessitará, no ano 2000, de cento e 
quatro milbões de- toneladas de grãos tão-somente para: sUprir aS 
necessidades alimentares de sua população. Considerando-se, po
rém. o desperdício de vinte por cento de tudo o que é cofuido, essa 
produção deverá ser de -Cento e vinte e cinco miD:t.ões de toneladas 
de grãos. Em seis anOs, a noSSa prodUção deverá·au.o:ieiitãr-~sen
ta e sete por cento. CoDSegui-Io não é impossível, iDas terá. que ha
ver muita disposição, muito trabalho e muito inceiJtivo oficial para 
que esse objetivo seja alcançado. 

No que tange a incentivos. é preciso que o Govemo reveja a 
pauta de privilégios que se concedem à agricultura. Sei perleita
mente que muitos dos senhores poderão olhar essa proposta com 
desconfianças, mas, Sr. PresideDte, sn e SIS. Senadotes, a agri
cultura do mundo funciona às custas de subsídios e de privilégios 
e assim o é, por se tratar de uma atividade em que o risco· é petma
nente. Na agricultura. muitas coisas podem ser previstas e evita
das, mas o agricultor está permanentemente lidando com o in:Jpoode
rável. O clima trama contia ele com secas. estiagens proloogadas w 
chuvas em exagero. As pragas rondam ava.ssaladoolmente as suas la
vcmas. Por fim, ó mexcado não o perdoa: se a produção é gru>de, os 
preços estão baixos. Os preços só ficam altos e compensat6rios quan
do a produção é baixa. Por isso, em algumas safras o retomo do in
vestimento pode ser altamellle compeosador, mas em outras o pte}lí
zo podeiâ ser implacáveL Daí a =ão de a atividade agócola ser sub
sidiada em todos os países desenvolvidos do mundo. 

Aqueles mesmos países que :reclamam de decisões do go
verno brasileiro e Ibe impõem restrições por causa de juros baixos 
para a agricultura ou de mão-de-obra: barata são os primeiros a 

aquinhoar os seus produtores agricolas cOm grandes benesses. 
Vejamos alguns exemplos: de acordo com editorial do jornal 
norte-americano The New Republic, publicado pela Folha de S. 
Paulo em 26 de março de 1992. o total aiJilal de subsídios coneedi
dos aos agricultores norte-americanos chega a cerca de trinta e 
dois bilhões de dólares, sendo vinte bilhões de doações federais e 
dom bilhões per aumento do preço dos alimentos. De aco<do com 
matéria do Financial Tunes, publicado pela Gazeta Mercantil em 
20 de agosto de 1990, cada vaca DOJ:ti.americana aliaiu mil e qua' · 
trocentos d6Jares de subsidies no ano de 1986, quantia que é bem 
superior à renda per capita de metade da população mnndial. Esse 
valar nos assusta, principalmente se ~iderannos_ que, com esse 
dinheiro. podemos adquirir aqui no Brasil um animal de excelen
tes qualidades pam os nossos padroes. No tocante ao algodão pro
duzido. nesse mesmo país, para a expoctação, os subsidios sio em 
mimero de oito. Na Europa, no Japão, no Canadá, com algumas 
variações, essa mesma prática se repete. 

Por tudo isao, Sr. Presidente,.$<':; e Srs. Senadores, é preci
so-que o Goverilo encare a agriculn.Jra 'com seriedade; que se esta-
beleçam metas factíveis e duradouras para o setor. que se aloquem 
os :recursos necessários aos produtores, para que possam enfi:entaF 
a empeitada de fazer crescer a nossa produção a taxas constanteS 
e acumuladas de nove por cento ao ano. até o ano 2000. Pala isso, 
é imprescindível que se reveja a política_ de empréstimos agdcolas 
que grava o principal com juros acrescidos da variação da Taxa 
RefereDcial- TR..- Para o setoc agrícola essa política é inviável, por 
ser inacessível ao produtor.. Arcar com essa responsabilidade equi
valeria a submeter o seu negócio a algo semelliante à espada. de 
Dâmocles que a qualquer momento pode ser acionada, inviabili· 
Zãndo:.o tótah:iteDte. · 

N'ao podemos ter qualquer pejo em dar ã agricultura subsí
dios. benesses, incentivos, pois é a agricultura o camx:befe de qual
quer ecooomia. -Nenhum ootro setor é capaz de movimeDtar taDtos xe
cw:sos quanto a agric:ulnml; nenhum outro seta: tem possibilidade de 
propoo::iooarresposta tão iápida aos investimentos quanto a agriailin
ra; Dfllhum wtro selo< é capaz de propoo::iooar tantos beneficies so
ciais. Não se deseja, de foona algun\a, o exagem de dar ao leite vakr 
de ooro, mas. per ootro ladO. o valoc dos subsídíos é o preço a se pa
gar pela eliminação da fome e de grande parte da miséria que assola o 
nosso pais. Basta a agricultura estar bem pata que, no seu encalço, -
uma série de wtros setores também estéjam p<6speros. 

Em razão disso, caqfiõ ímnemente -em que o Govemo 
ttansfoone a agricultura em prioridade nacional, tal qual foi pro
metido no aidor da campanha e no cume dos palanques. Tellbo 
certeza de qae isso será o mellior que poderá fazer pelo nosso 
povo e pelo nosso País. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada mais havendo 
a tratar. a Presidência vai encerrar os txabalhos. 

Está eD.cemlda a sessão. · 

ATADA119"SESSÃO,NÃODELlBERATIVA, 
REALIZADA EM 11 DE AGOSI'O DE 1995 

(Publicada no DCN- Seção II- de 12-8-95) 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Projeto de Resolução n• 87, de 1995, pi
ginan• !38!9,2"coluna, nasassinalllrasdoprojeto, 
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Onde se lê: 
Sala das Sessões, 3-8-95 - Emani Amorim -

José Sarney - Tectônio Vüela Filho - Levy Dias -
Walded< Orndas- Júlio Campos- Odncir Soan:s
Renan Calheiros. 

Leia ..se: 

Sala das Sessões, 11 de _agosto de 1_99:5. - Jo:sé 
Sarney - Teotônio Vilela Filho - Júlio Campos -
Odaãr Soares - Renan Calheiros~- i..evy- Dias - AB
tônio Carlos Valadares- Ernandes Amorim. 

Ata da 1263 Sessão Não Deliberativa Ordinária 
- em 21 de agosto de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Renan Calheiros, José Eduardo Dutra 

Jefferson Péres e Lúcio Alcântara 

O SR. PRESIDENTE (Jefterscin Péresf- DecJaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção.de Dep.s. iniciamos oS~nossos ll\tbalhos. -

O Sr. I • Secretário em exerci cio. Seoador V aJmir Campelo 
procederá à leitura do Expedie!lle-

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

submete à dehberação dQ Congresso Nacional o texto do Projeto· 
de Lei da Câmara_n• 87,de 1995, 'JUO "dispõe sobre a lransferen
cia de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros de OfiCiais da 
MariDha e dá outras providências". 

Na Exposição de Motivos n• 6194. que ammpanha o projeto, o 
Exm0 Sr. Mioí$o da Marinha. ao justificar a iniciativa,. alega: "--

"A estrutura dos COipos e Quadros dos Oficiais 
da Marinha apresenta hoje dois problemas básioos. (j 
primeiro; é a eXiStenciã de diferentes Corpos e Quadros 
integrados por Oficiais de mesma formação e destinados 
a ocupar as mesmas funções õu funções que exigem 

N"287, de 1995 (n•879195,oa origem), de 17 doooti:ente, -
referente ao Projeto de Lei n° 13, de 1995-CN. que au~ o Po-

idêntica qualificação profiSsiOJJal... Tal é o caso dos enge
nheiros. que compõem o C01p0 de Engellbeiros e Técni
cos Navais, o Quadro Complementar do Corpo de Enge-
nheiros e Técnicos Navais e o Quadro Auxiliar Femini_:
no de Oficiais. e o 'dÇ>S médicos. deniistas e fanoacêuti
cos, que estã0 tanto no Coqx; de Saúde da Marinha 
como nO Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais. O se-· 
gundo problema díz respeito à necessidade de, em bene
fício do serviço ~ cOmo forma de aumentar a motivação 
do pessoal, peilllÍtir-se que Oficiais dos Quadros Com
plementares possam ser. a partir de um certo momento 
da carreim, transferidos pan~. os Corpos onde haja a new .. 
cessidade de complementação de pessoal. concedeno-

der ExeQJ6.vo a abrir ao Orçamento FIScal da União, em favor de 
Tnmsferência a Estados, Distrito Federnl e MUilÍcípios- R&::w:sos 
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito e~ até o li
mite de R$29.119.645,00 (vinte ê noVC -milhÕeS: cei:ttiiC dezenove 
mil. seiscemos e quareri:ta e cinoo-reais), para oS.íms _que especifi-
ca. sancionado e transformado Jl3 Lei D0 9.08?. de _1] de ·agosto de 
1995. - . -

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N"6C:V95, de 25 de julho úitiino, do Minlstro da Aeronáuti~ 
ca, referente ao Requerimento n• 831, de 1995, de Infonilações, do 
Seoador Gilvam Borges. ·· -

As info~s. foram reinetidas. em cópia, aO 
Requerente. · · · · 

O requetimelitó Vai ao Arqilivo. 

PARECERES 

PARECERN"SOS,DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa , 
Nacio~ incumbida de emitir parecer sobre~ Proje. . 
to de Lei da CAmara D0 87, de 1995 (D0 4Al9, de 
1994, na Casa de orl~m). que "Dispõe_ SIJbre a 
Trãnsferência de Oficiais eDiri os clive~ cOrpos e 
Quadros de Oficlals da Marinha e dá outras provi· 
dênclas". 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira-
O Senhor Presidente da República, attavés da Mensagem n• 

85/94 e em conformidade com o art. 61 da ConstituiçãO Federal, 

- lhes. também, a possibilidade de alcançar os JX)Stos mais 
elevados da hierarquia." 

A ínn de solucionar os problemas acima referidos, o projeto 
em apreçO pretende regular a transferência de Oficiais entre os di
vérsos OXpos e Quadros de Oficiais da Marinha e permitir o in
greSso. no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais., de Oficiais 
EngeJJlléiros. oriundos do respectivo Quadro Coio.plementar e do 
Quadro Auxiliar Pe:üliuino-de Oficiais. Por fim. visa ainda disci
plinar os critérios para o posicionamento da antiguidade dos O fi--_ 
ciais nos Cotpos e QUadros para os quais forem ttansferidos, bem 
como dá nova redação aos arts. 1° e 2° da Lei n° 7 326, de 18 de
jtmho_de 1985, que ''Dispõe sobre o ingresso no Corpo de Enge
IIheiros e Técnicos Navais- CETN'', no sentido de adequá-los à 
proposição sob exame. 
· _'_ : . Em ve~de. trata-se _de iniciativa merit6ria.. pois o presente -
insttu~nto pemritiiá à Aclministmção do Pessoal Müitar do Mie 
nistério da Marinha dar iDicfu a -uma necessária rCesiruttuação doS 
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, oonigindo, dessa ma
m:-ira, distorções como a existência de diferentes Cotpos e Qua
dros integrados por Oficiais da. mesma formação e destinados a 
ocupar as-mesmas fim~ ou funçõeS; que exijã.rri a inesma cjuali
ficação profissionaL 
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Cabe-nos. outrossim. ressaltar que as IOlldanças advindas da 
proposição deverão aumentar a: motivação do pessoal~ uma. vez 
que atiavés delà os Of"J.Ciais dos Quad<os Complementares e do 
Corpo A~ Feminimo poderiio ler acesso aos mais altos p()s1bs 
hieDúquicos dos respectivos COipos. -

A medida, ora proposta. U:3rá também, sem dúvida alguma, 
u:mi série de vantagens que reverterão em beneficio do serviço na 
.A.dminisiiaçáo NavaL · · 

Ante, o. ~pO.to; opinamos pela aprovação do 1'rojeio ·de 
LeidaCâmann°87,de 1995. - · -

Sala da Comissão 17 de agosto de 1995.- Antôllio Carlos 
Magalhães, Presidente, Epitácio Cafeteira, Relator- José Agn
piD"- ~ugo N~~Ieãà-Nabor Júnior- Pedro Simo!i- Carlos 
Maldaner - Humberto Luceoa - Bemarilo Cabral - Romeu 
Tuma. . 

PARECERN°506 
. . 

D'a c~~o de Relações Exteri(}res e Defesa : 
Nacional, Sobre :0 Projeto de Decreto Legislativo n° · 
53;-de 1995 (n° 57, de 1995~ Da Câmara dos Deputa .. 
dos), que "Aprova o texto do Acordo para a Mann· 
tenção do Centro Interameriamo de Comercializa· 
ção, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Secretaria-Geral da Orgllllização doo Esta-

. doo Americ:a!los, celebi-&do em Belém do Pará, em 9 
.de junho de 1994". 

Relator: Senador Nabor Júnior 

I-Relatório 

Nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituiçãO Fedetal e 
das disposições regimentais pettiDOrités ·à espécie, é submetido à 
apreciação da Cooiissão de Relações Exteriores e Defesa Naeional 
do Senado Federal o Projeto de Decreto L,egislativo n• 53, de 1995 
(PDL n• 57, de 1995, na Câmaia dos Deputados), que "Aprova o 
texto do Acordo para a Manutenção do CentrO Interam~ricano de 
Comercialização, entre o Govemo da RO!'lblica Federativa do 
Brasil e a Secretaria..Geral da Org3niz3çãó dos Estados America
nos. celebrado em Belém do Pará. em 9 de jtmho de 1994'1, 

2. A matéria foi encaminha~ em 21 de julho de 1994 pelo 
Poder ExecutiVO à Câmara dos Deputados. onde"teve aprovada sua_ 
redação fmal em 25 de maio de 1995. Em 7 de junho de 1995 foi 
enviada à apreciação do Semeio FederaL 

3. A cópia autêntica do acordo ora ~do é ~com.pa
nhada da Exposição de Motivos do Exm, ..Sr. Min.istr_o de Estado 
das Relações Exteriores, na qual são destacadas as razões que jus
tificam a necessidade de sua ratificação, ·reSsaltando que "o Aror
do tem por objetivo disseminar, na Região, ~ecimentos e inTOr
mações sobre com.ercializaçã internacional e prestar serviçOs aca
dêmicos e de fOIIIJ.ação e treina.mento profissional neSta áiea,-Com 
ênfase na promoção das exportações". 

II-Parecer 

4. Coida-se aqui de uma espécie simplificada de aeotdo de 
sede entre o Brasil e a Organização dos_Est.ados Am~_. d~ 
tinado a proporcionar a implantação fisica e inStituciónal do Cen
tro Interamericano de Comercialização. Esta enti9ade está prevista 
desde 1967, quando nosSo pais e aquela orgaiUzação regiDÍlal fu:
maxam protocolo, mediante o qual foi criadO o Programa Intera
mericano de Capacit.ação em Comerci.alização Nacional e Intema
ciona.l, que tem sido sucessivameDle prorrogado até o- presente:. 
Com o novo texto, as duas partes pretendem. agora,_ implementar a 

instalação do Centro no Brasil, acordando as principais regras para 
seu funcionarilento. - - - --

S. O Acordo consiste, portanto, na fOJD'lanzação dos direitoS 
e deveres a vigorarem entre a OEA e o Estado territorial anfitrião, 
envolvendo principalmente os objetivos, as responsabilidades e o 
suporte de cada parte, e delimitando o m.tercâmbio diplomático en
tre ambos. 

6. Vale, por fim, ressaltar que a instalação desse Centro In
ietamericano -de Comercialização represenra.. no plano intemo, v a

- liosa oportunidade de capacitação prof"JSSional para o Brasil, dada 
a i.mpJrtância. que o comércio 'inteinacional assume hoje na· con
juntura eeonamica globaL 

7. Nada existe que possa obotar a consagração do Aeotdo, 
que se insere no rol das matérias de quase rOtina djplomática.. Por 
este motivo, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
considera viável e conveniente ao País o Ato Internacional sob 
exame e opina pela sua aprovação, nos termos do Decreto Legisla-
tivon• 53, de 1995. ' 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1995.- Antômo Car
los Magalhães, Presidente - Nabor Júnior, Relator- José Agri
pino -Hugo Napoleão -Sebastião Rocha- Pedro Simon- Ca
sildo Maldaner- Humberto Lucena- Epitácio Cafeteira - Ro
meu Toma- Bernardo Cabral. 

OFÍCIO 
DO l 0 SECRETÁRIODACÂMARADOSDEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos 
Jeguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 100, DE 1995 
(N° 373195, na Casa de origem) 

Autoriza o parcelamento do recolhimento de 
contribuições prevideuciárias devidas pelos emprega
dores em gerál, na forma que especifica, e determina 
_o~tras p~vidênc~ ___ _ 

O Congresso Naci~ decreta: 
Art.. 1° Excepciomlmente. nos 180 (cento e oitenta) dias 

sUbseqüentes à publicação desta lei, os débitos pendentes junto ao , 
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, referentes a contribui
ções do empregador. incluídos ou não em notificação, relativos a 
competências anteriores a 1 o de agosto de 1995. podeião ser objeto 
de acordo para pagamento parcelado em até 2.6 (nOventa e-seisr 
meses. 

§ 1 o Para a apucaçio dos débitos, no ato do parcelamento, 
serã considerado o valoc orlgiDal, atn.ilizado pelo índice oficial 
ulilizado pelo INSS para correçio dos seos etiditos, com redoção 
de 50% (cinquenta por cento) das importâncias devidas a titulo de 
nmlta, sendo total a isenção-no C:asó dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios. - -

§ 2° A redução da multa, prevista no parágrafo anteria-.- -
aplicar-se-à. também.. na hipótese de pagamento à vista de débitos 
parcelados ou não. 

§ 3°0 acordo será lavrado em termo especlfleo. resporiden
do como seus fiadores os acionistas controladores e seus diretores 
com seus bens pessoais, quanto aO iiiadimplemento das obrigações
nele assumidas. por dolo ou culpa. ou em caso de insolvência oo 
extinção da pessoa jtnídica. 

§ 4° As empresas que possuam acordo de parcelamento 
com o INSS poderão reparcelar seus débitos nas condições previs
tas neste artigo, não se aplicando. neste cáso, o disposto no § 5, do 
art. 38 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela 
Lei n•8.620, deSde janeiro de 1993. -
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§ so Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e as coo
pexativas agdcolas poderio optar, excepciooalmente, por parcelar 
as contribuições descontadas dos segurados empregados e dos ua
ba.lhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, quando referentes a 
competências anteriores a 1° de agosto de 1995. em até 12 meses. 
na forma prevista neste artigo, ou nos termos do art. 27 da Lei 
Complementar n• 77, de 13 de julho de 1993, gozando também da 
isenção total das multas. 

§ 6° Aplica-se, no que couber, o disposto no parágEafo ante
rior às entidades beneficentes de assistência social que atendam os 
requisitos estabelec:idos nos incisos m e v do art. 55 da Lei n° 
&.212, de 24dejllho de !991. 

· § 7° Aplicam-se aos palcelamenros concedidos nos termôs 
deste artigo as condições estabelecidas nos §§ 1• e 2•. 3" e 4• do 
art. 38 da Lei n•S.212,de 24dejuihode 1991. 

§ s· o parcelamento do débito acotdado nos termos deste 
artigo seiá automaticamente rescindido em caso de inadimplência 
de qualquer parcela ou falta de pagamento de contn"buições devi

. das, restabelecendo--sê a mÜita em seu percentual máXím.o e fican
. do o INSS obrigado, de oficio, a proceder à execução judicial do 
saldo devedor em até 90 (noventa) dias. · 

§ 9• Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resul
tar parcela inferior a 300 (t=ctas) UFIR. 
~ 2° Os débitos referentes a contribJições do empregado 

autâo.omo, incluídos ou não em notificação. relativos a competên
cias anteriores a 1• de junho de 1995, seriio objeto de acordo para 
pagamento parcelado em até 96 (noventa e seis) meses. --

Parágrafo único. Para a apmação dos débitos no ato do par
celamento será considel3do o valor originaL atualizado pelo índice 
oficial utilizado pela Seguridade Social para comção dos seus cré
ditos, não incidindo sobre essas importâncias neDbum acréscimo a 
título de multa. 

Art. 3° O assalariado que tiver seu contrato de trabalho res
cindido, por qualquer causa ou motivo, poderá, quando da read
missão, regulatizar sua sitt!ação junto à Previdência Social, sendo
lhe assegurado o parcelamento em até 96 (noventa e seis) meses 
das contribuições referentes ao periodo de desemprego. 

M··s9.-S~~~te poderá- s;-;~1cia; -~ 
pensada contribuição para a Seguridade Social am:cada· 
da pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS na 
hipótese de pagamento ou recOlhimento indevido. ~ 

§ 1 o Admitir:..se;.á apenas a--restituição Ou a coln
pensação de contribuição a cargo da empresa, recolhida 
ao INSS, que. por sua narureza. não tenha sido uansferi
da ao custo de bem ou serviço oferecido à sociedade.. 

§ 2° Somente podetá ser restituído ou compensa
do, nas contn"buições ariecadadas pelo INSS, valor de
corrente das parcelas referidas nas alíneas a. b, e c do 
parágrafo único do art. 11 desta lei. · 

§ 3• Em qualquer caso, a compensação não pode
rá ser superior a 30% (trinta por cento) do valor a serre
colhido em cada competência. 

§ 4• Na hipótese de recolhimento indevido. as 
contribuições seriio restituídas on Compensadas, atuali· 
zadas monetariamente. 

§ 5• ObseiVado o disposto no § 3•, o saldo rema
nescente em faVor do· contnõuinte, que não comporte 
compensação de uma s6 vez, será atualizado mooetarfu"
mente. 

§ 6• A atualização monetária de que tratam os §§ 
4° e SO deste artigo obsezvará os mesmos critérios utili
zados na cobxança da própria contribuição. 

§ 7• Não seiá peunitida ao beneficiário a anteCi
pação do pagamento de contribuições pa111-efeito de reco-

- bimento de beneficias." .. 
Art. 5" Os arts. S6 e 128 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de 

1991, na redução dada pelo art. 3• da Lei n• 9.032, de 2S de abril 
de 1995. passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 
como irrdenização, ao segurado quando. após a consoli
dação das lesões decorrentes de acidente de qualquer na
tureza, resultar seqüelas que impliquem redução da ca· 
pacidade funcionàl. 

Pan\grafo único. Para apuração do valor das conl!ibuições ........................ ____ , 
referentes ao periodo de desemprego do lrabalhador seiá conside- . Art. 128. _Ai demandas judiciais que tiv...,:;"i>or _ 
rado '? valor original, atualizado pelo índice oílcial utilizado pela ob;eto as questões regoladas nesta lei e cujo valor de 
Segundado Social para comção dos sens créditos, não incidindo execução, _POr autor, não for _superior a R$4.897 ,99 (qua: 
sobre esse montante qualquer acréscimo a título-de multa.. tro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e 

nove centavos), serão isentas de pagimento de custas e 
Art. 4°0 art. 20, o§ 2°doart31 e o art. 89 da Lei n° 8.212, quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o dispas-

de 24 de julho de 1991, na redação -dada. pelo-art. 2~âaLei n• to nos arts._730e 731 do Código de Processo CiviL" = de_28 de abril de 1995,passam a vigorar com a seguinte re- Art. 6°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. -
Art. 7" Ficam revogados os arts. SI da Lei n• 8.213. de 24 

~==:::§~~~"A~rt.~2~0~-~ .. ~--~--~ .. ~-~ .. -~.~--~--~·jj· ~-~· ~~-~-~-~ .. -~---~-~-·~· :-de julho de 1991, e demais disposições em eontrário. Salário~deooeontribuição Alíguota em % 
até 249.80 8,00% lEGISLAÇÃO ClTADA 
de 249,81 até 416,33 9;00% CONSTifUIÇÃO DA REPÚBUCA 
de 416,34 até 832,66 11,00%- FEDERATIVA DO BRASIL 

-·--·----·--·----··-----
Art. 31 ............................................. ---·-·--·-.. 

§ 2° Entende~se como cessão de mão-de-obi:a a 
colocação à disposição do contriUa.riie--;em suas depen
dências ou nas de terceiros. de segurados que realizem 
serviços contínuos não relaciODados diretamente com as 
ati v idades nozmais da empresa, tais como coristrução ci
vil. limpeza e conservação, manutenção, vigilância e ou
tros, independentemente da natureza e da fonna de con
tratação. 

··--------··-·---··----------------
1ITULOVll 

Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPITuLo! 
Dos Princípios Gerais da Ati.vidade Econômica 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição~ 
a exploração direta de atívidade econômica pelo Estado só será 
peunitida quando necessária aos impetativos da segur.mça nacio- · 
nai ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
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§ 1• A empresa pública, a sociedade de economia mista e 
outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 
obrigações !Iabalhistas e IIibutárias. 

§ 2" As •IIIJX=lS públicas e as sociedades de economia 
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ãS 
do setorprivado. 

§ 3" A lei xegulamentará as relações da empresa pública 
cem o Estado e a sociedade. 

§ 4° A lei reprimiiá o abuso do poder ~ômico que vise à 
dominação dos. mercados. à e:Jjminação da conCOII'ência e ao au
mento arbittário dos lucros. 

§ s• A lei, sem prej.llzo da responsabilidade iDdividual dos 
clirigenle5 da pessoa juiídica, eslabelecerá a =JlOilSabilidade des
ta. sujeitando-a às punições compatíveis ,.com sua natureza,. nos 
atos praticados contra. a Oidem econômica e fmanceira e contra a 
economia popular. 

----··-----·-··--..-:-·----------:---·~---··---------------·---------·--· --·----
CÓDIG01RJBUTÁRIO NACIONAL 

LEI N" 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 

_Dispõe sobre o sistema tribubírio nacional e 
institui normas gerak de direito tributário aplicáveis 

·à União, Estados e Muniápios. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congtesso Nacional decreta e eu sanciooo 

a seguinte Lei; -

. ....; .. -----------·· 
L!VRO.SEGUNDO 

Normas Gerais de Direito Tributário 

·-------··--
TÍI'ULOill 

Crédito Tributário 

·-Videarts.1_56,IV,e108,IV.. . , . 
~xtinção do~ tnOutá:po:. at1S: 156 e seg,s. . 

. . . - Imposto de Renda; remissâQ de créditos tributários:. De. 
creto-Lein•527, de 11 de abril de 1969. 

................... _______ ................ - ............. .J. ... -.:. .......... _ ..... . 

LEI N" 8.620. DE 5 DE JANEIRO DE 1993 

Altera as Leis n's-1!-212(1) e 8.213(•), de 24 de
julho de 1991, e ~ out~ ~:n-ov:Wêneias. 

O Presidente da Repúbliéà ... 
. Faço sa~ que o Ço~msso Nacional deçreta e eu sanciono 

a seguinte le~: . 
. . . .... -·---··---··-··-··-·------------·-.. ---. ---· 

Art. 10. Excepcionalmente. nos nieseS de revereiio a· julho 
de 1993, os débitos junto à Seguridade Social. de responsabilidade 
de empresas públicas ou sociedades de economia mista controla
das, direta ou indiretamente, pela União, pelos Estados. pelo Dis
trito Federal ou pelos MunicípiO:S, referentes a competências ante
riores a 1° de dezembro de 1992, inéluídOs ou não em notificaçãO, 
poderiio ser objeto de acordo P""' pagame~ parcelado na forma 
do disposto neste artigo, deSde que ateOOidas as seguintes condições: 

I- g.uântia ou à.val da União, no caSo das empresas públi
cas ou sociedades de ecOnomia ·mista por esta con.ttoladas; ou 

Il- interveniência do Estado, do Disttito Federal ou do Mu
nicípio pelo oferecimento das respectivas parcelas junto ao Fundo 

,.de Participação dos Estados e do Distrito Fedem! (FPE) ou do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). respectivamente . 
nos demais casos. --

§ ! 0 Os débitos de que trata este artigo poderão ser parcela
dosem: 

a) até duzlmtos ~ quarenla meses, no caso de solicitação 
apresentada no mês de fevereiro: 

'b) até duzentos e dez meses. no caso de solicitação apresen-
tada no mês de março; ~ 

·------·------------·------·--.. -··--- c) até cento e oitenta meses. no caso de solicitação ápreseri~ tada no niês de abril; · - · · · · 
CAPÍI'ULO IV 

Extinção do Crédiio Tributário 

.. -------·----·-·-··--·----------
SEÇÃOIV .. 

Demais Modalidades de E~nção · 
. ' ----·----·-----------·---··----··· 

Art. 172. A lei pode'autOrizar a autoridade adrcin±strativa a 
conceder. por despacho fundamentado, remis~o total ou parcial 
do crédito tributário, atendendo: - · 

I- a situação eCOnõinica do sujeito pasSIVo~ 
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, 

quanto a matéria de fato; 
m- à diminuta importância do crédito tributário; 
IV - a considerações de eqàida-de. em relação com as ca.ra.C

terlsticas pessoais ou m.a1eJ.iais .do caso; 
V- a condições peculiares a deteoninada..região do tenitó

rio da entidade tributante. 
Parágrafo único. O·despacho referido neste artige não gera 

direito adquirido, aplicando-se, quando ~~~eL o çlispostq no art. 
155

" . _Sobre remi5são das dívida; tratam . .;.-~. uÍs3 •· !.055 
do C6digo CiviL 

d) até cento e cinqUenta meses. no caso de solicitação apre·,_ 
sentada no mês de maio: 

e) até cento e Vinte meses. no caso de solicitação apresenta· 
da no mês de junlto; 

f) até novem.a meses. no caso de solicitação apresentada no 
mês de julho. 

§ 2° Em hípótese alguma serão aceitos- pagamentos ·ou_ ga
rantias sob a forma de prestação de setV:iços. 

§ 3° O pedido de parcelamento das entidades xeferidas no 
inciso II deste artigo far.se-á com a interveniência- direta do res-· 
pectivo Estado ou Município~ ou do DistritO Federal. que respon
derá solidariamente pelo acordo, e. em caso de inadimplência. o 
valor da parcela será automaticamente bloqueado no respectivo 
Fundo de Participação e repassado ao INSS. · 

· LEIN"8.212,DE24DEJULHODE 1991 

Dispõe sobre a organimção da Seguridade So- .. 
cia~ institui Plano de Custeio, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionq 

a seguÍDte lei: 
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·---~-··--··----··-··--··----··-·---··-····---

TÍTULOVll 
Das Disposições Gerais 

·------·-·-·----·-··-·----··---··-----··---
Art.58. Os débitos dos Estados. do Distrito Federnl e dos 

MunicípiOs -para coin o Iustiblto Nacional do Seguro Social 
(INSS), existentes até 1° de setembro de 1991, poderlio ser !iqt~i· 
dados em até 240 (duzentos e quarema) parcelas mensais. 

Parágrafo único. Para apuração dos débitos será considera-:. 
do o valor original. atualizado pelo índice oficial utilizado pela Se
. guridade Social para correção de seus créditos. 

·-··-··-··--··-------·-·-··-·---·----·-··.----
·-··oo:··-·-·-··-·-··-··-·-··-··-·---··-··-··----·-··----

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAIVO NO 86, DE 1995 
.'~ {N° 5819?, na Câmara dos Dqiu-tados). 

Aprova o· complemento ao texto, tmduzido 
para o português, da Convenção Internacional sobre 
a Proibição do DesenvoMmento, Produção,- Estoca
gem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição 
de Armas Químicas Existentes no Muodo, assinada 
pelo Brasi~ no dia 13 de janeiro de 1993. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Fica aprovado o complemento ao texto, traduzido 

para o português. da Convenção Intemacional sobre a Proibição 
do Desenvolvimento, Produção, Estocagem. e Uso de Armas Qui
IIii~ e sobre a Destruição de Armas ~cas- Exístentes no 

. Mundo. assinada pelo Brasil. no dia 13 de janeiro de 1993. 
Parágrafo único. Ficam sujeitos ã aprovação do Congresso 

Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos refe~ 
ridos Acol'dos. assim como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da ConstiOJ.ição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gxavosos ao panimônio nacional. 

Art. zo Este decreto legislativo enua em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em conttáriO. 

MENSAGEM N'604, DE 1994 

Senhore' Membros <!o Congresso Nacio~ ~ 
De conformidade com o disposto 1;10 ~go 49, inciso I, da 

Constituição Federal, e em aditamento ã Mensagem n° 448, de 19 
de jufuo de 1993. submeto à elevada consi(imção de Vossas Ex· 
celências. acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, a errata relativa ao texto, tradu
zido para o Português, da Convenção Internacional sobre a _Proibição 
do Desenvolvimeoto, Produção. Estocagem e Uso de .Axmas Quími
cas e sobre a Destruição de Almas Químicas ExísteriteS riO -Mundo, 
assinado pelo Brasil no cüa 13 de jaheitode 1993. 

Brasília. 2 de agosto de 1994. -Itamar Fr.mco. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

CONSTirUIÇÃODAREÍ'ÚBLrCAFEDERATIVA 
DO BRASIL 

1988 

TÍTULO !V 

····----·-··-·-·-·-··-··-··-··-·······-·-·----·--·---
Da Organização d~ Poderes 

~CAPÍTULO! 

Do Poder Legislativo 

··--.. ---.. -:-·----.. -··-~·-··-··-~-.. -:-~·--·-·-~---~.-----_.~ 
SEÇÃOII 

Das Atn'buições do Congresso Nacional .... _ .. ___ , _____ .,_,_,. ___________ .. ___________________ ~ 
Art. 49. É da com~tência ex~1usiva do Congresso Naciona

n- resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos inter
nacionais que a.cairetem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional; 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N-~91/DPTS/DNU-MRE PARJ5: 
DE 20 DE JUNHO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXlERIORES. 

Excelentíssimo Senhor fusiden<e da República, 

Ementa 

Em 1994. ultimam-se os trabalhos prepantórios à entra& 
em vigor da Convenção sobre a PrOibição das Armas Químicas. 
No que respeita aos preparativos no Brasil. cabe proceder a reti:fi
cações no texto oficial traduzido da Convenção. ora em exame 
pelo Congresso Nacional 

Tenho a homa de fazer referência à J:xposição de Motivos 
número 181, de I de junho de 1993. Como é do conhei:imento de 
Vossa Excelência. estão em curSO, na Hãia, Paises Baixos, ostra
balhos de instalação da Organização para a Proibição das Annas 
Químicas (cOnheCidas como OPCW, na sigla inglesa). A eriação 
da OPC\V foi previSta na Convenção sobre a Proibição das Armas 
QuímiCas (CWC. na sigla inglesa). 

2. Em pararelo aos trabalho~ da CoDli.ssão Preparatória esta
belecida na Haia, cada Estadp-membro da CWC procede, no pre
sente, à adoção de medidas internas que-penmtain o cUmprimento ... 
dos dispositivos da CWC a partir de sua entrada em vigor, prevista 
para fins do ano em curso. Os Estados-membros dão fonna, arual
mente, às respectivas "Autoridades Nacionais" em Ina:téria_ de Ar_:_ 
mas Quíriricas - órgãos cuja criação- é eXigida pela CWC. No âm
bito do processo preparatório brasileiro. foi criado um Grupo In
formal de Articulação dePosições. o qual constituirá o núcleo dã.--
"Autorida.de Nacional" -brasileira; foi. ainda. enviado o texto da 
CWC ao CongresSo Nacional para apreciação. 

3. Posteriormente àquele envio, e, em função de releituras 
da CNC efetuadas em conjunto com Delegações à Comissão Pre
paratória de outros países lusófmos, em particular POittigaL foram 
detectadas algumas imprecisões na tradução para a língua por1ll
guesa. feita no Brasil. do texto da Convenção sobre AnDas Quími· 
cas. Para que não se inteiponham entraves fonn.iis ao processo de 
apreciação do texto em tela pelo Congresso Nacional, foram intro
duzidas, na tradução, as coaeções pertineDles. A Enata ao texto fi
gura em anexo a esta Exposição de Motivos. 

4. Diante do exposto, tenho a honra de submeter à alta con
sideração de Vossa Excelência a sugestão de que seja republicada 
_pelo Diário Oficial da U~. para ef~ito de cmreção de texto. a 
Mensagem ao Congresso de Número 448, de 19 dejul&ode 1993. 

Respeitosamente, - Celso L. N. Amorim, Ministro de Esta· 
do das Relações Exteriores. 
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CONVENÇÃO SOBRE ARMAS QuÍMICAS 

ERJl4TA 

(MENSAGEM DO PODER EXECUITVO N" 448, 
DE 19 DE JULHO DE 1993) 

- art. 2, par. 9, c): a=centar: 

''Fins militares não relacionados com o uso de ar
mas químicas e que não dependam das propriedades. .. ". 

- art. 5, par. 9. a): con:igir. 

"a) Apresentar.\ planos detalhados para a destrui
ção das instalações de produção de armas químicas es
pecificadas..."_ 

- art. 8, par. 12, d): con:igir 

"a não ser que outra coisa seja especificada nessa 
solicitação." 

- art. 8, par. 26;o = desse parágrafo patence. em verdade, ao 
parágrafo 28. Além disso, fáitam os parágrafos 26 e 27: 

''26. O Conselho ExecutivO elaborará suas nor
mas de procedimento e submetê-Ias-i à Conferência 
para aprovação. 

27. O Conselho ExecutiVo eleger.l seu PreSidente 
entre seus membros.." 

Art.!O,par. 5, acrescentar Um segtilldoparágrafo: 

-Anexo sobre Verificação. Parte IV (A), C, par. 20: intercalar o 
seguinte texto em negrito: 

"-· em cumprimento do item (V) do subparágrafo 
(a) de parágrafo 1 do artigo m. e consoante o parágrafo 
6t inter alia. para avaliar a cofoonidade com a ordem de 
desttui.ção.-". - - -- --

-Anexo sobre Verificação, Parte IV (A), C, par. 31, d): eliminar a 
repetição de sentença 110 fmal: 

"a estoeasem temporária da carga química extraída; 
a destruição das ninnÍÇÕ"", disPosruvos e recipieotes;". 

-Anexo sobre verificação, Parte IV (B), B, par. 6: acrescentar no 
mesmo parágrafo: 

'Tal Estado-Parte informará à Secretaria Técnica 
sobre as medidas adotadas para destruir ou, alternativa
mente. dar tratamento de residuos tóxicos a essas annas -
químicas antigas. -em colisonância cóm sua legislação 
nacional.11 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. para ser anexado ao Projeto ck Decreto úgúla
tivo n° 64!95.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" f:l, DE 1995 
(N° 96195, na Câmara dos Deputados) 

"A Secretaria Técuica deverá. igualmente. de 
acordo com os :rerorsos específicos dispoDíveis, e a pe- ,.. 
didc de um Estado-Parte, prestar assistência especializa-

Aprova o texto do ProtD<:olo de Medidas Cau
telares, aprovado mediante a Decisão n° 27194, do 
CoiiSe!ho do Mercado Comum (Men:osul), por oca
siãQ de su~ Vfi Reun_ião, realizada em Ouro Preto, 
nos dias 16 e 17 de dezembro de 1994. 

da e auxiliar o Estado-Parte a determinar como seus pro
gramas de desenvolvimento e aperfeiçoamento da capa
cidade de proteçio 0011tra armas químicas IXXfem ser im
plementados." 

- art. 10, par. 10: con:igir. 
O Congresso Naciorlal decreta: "10. O Conselho Executivo reunir-se-á no prazo 

máximo de 24 horas ap:is" Art. I ° Fica aprovado o texto do Protocolo de Medidas Cau
telares, aprovado media.Dte a Decisão n° 27/94, do Conselho do 
Mercado Comum (Mercosul), por ocasião de sua VIT Reunião, -

-- -- realizada em Ouro Preto. nos dias 16 e 17 de dezembro de 
- o art. 22 é, em verdade, o art. 23. O texto oocreto do art. 22 é o 
seguinte: 

''ARTIGO xx:n 
Reservas 

Os artigos desta Convenção ii:ão poderão ser obje
to de reservas.. Os anexos desta Convenção não poderão 
ser objeto de resetvas incompal:iveis coin seu conteúaõ e 
objetivo." 

-Anexo sobre Verificação, Parte IV (A), A, par. 2, e), v): acres-
centarum segtmdo parágrafo: ___ __ _ _ 

''Uma quantidade declaiada (em toDelagem) do 
componente-chave destinada a um produto final tóxico 
especifico será considerada equivalente à quantidade 
(em tonelagem) desse produto fmal tóxico especifiCO 
calculado sobre uma base estequiométrica supondo-se 
um rendimento de 100%''. 

-Anexo Sobre Verificação, Parte IV (A), B, par. 6, acrescentar a 
a!ínead): 

"e) Os padrões nacionais de segurança e de emÍ$
sões que as instalações de dt;struição devem cumprir;". 

1994-
Parágnúo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congres

so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do -_ 
referido Protocolo. assim como quaisquer ajustes complemen
tares que, Iios termos do inciso I do art. 49 da Constituição.Fe-

- dera!, acam:tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacionaL -

Art. Z' Este decreto legislativo entta em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N"324, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De confotmidade com o disposto oo artigo 49, inciso L da 

Constituição Federal submeto à elevada ccnsideiação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dq Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Protocolo 
de Medidas Cautelares, aprovado mediante a Decisão n° 27194 do ~ 
Conselho do Men:ado Comllm (MERCOSUL), por cx;as;ão de sua 
vn Reunião. realizada em Ouro Preto, DOS dias: 16 e 17 de dezem
bro de 1994. 

BiaSília, 23 de março de 1995-- Fernando Henrique Car
doso. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 155/MREIDAJ/DMC XCOR 
MSUL, DE 21 DE MARÇO DE 1995, 00 SENHOR MI
NIS1RO DE ESTADO DAS ~<).fl:s. EXTERIORES 

Artigo2 

A medida cautelar poderá ser solicitada em processos ordiná.
. rios, de execução, especiais ou extraordinários.. de nanueza civil, c;o.. 
mercial, trabalhista e em processos penaiS. quanto à reparação civil 

EMN•ISSIMRE!DAL'DMCXCOR SUL 

Bmsília, 21 de lillliÇO de 1995 
Excelentissimo Seuhor Presidente da República, 
Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto 

de Mex!sagem pela qual se submete ao referendo do Congresso 
Naci;>nal o texto do ''Protocolo de Medidas Cautelares". aprovado 
mediante a De<:isão n• 27/94 do Conselho do Mercado Comum 
{Mercosui). por ocasião de sua VII Renllião realizada em Ouro 
Pre:~· !lOS dias 16 e 17 de dezembro de 1994: Na oportunidade, 
soliCitou-se aos Govemos signatários que iniciassem os tr.tmites 
internos para a Iati.ficação do mencionado instrumento. com \!'istas 
a sua pronta entrada em vigor. 

2. O instrum.eDtO ·em·apreço foi rubricadO a iv Reunião de 
Ministros da Justiça do MeÍ<:osuL realizada em Brasília. em 7 de 
dezembro de 1994, com base em projeto elaboiado pela -~iva 
comissão Técnica. ·-.--

3. O principal objetivo do Protocolo coDsiste em criar uo 
âDibi'? ru: MercosuL um quadro ~ segurança prldica que ~ 
soluçoes JUstas as controversJ.aS pnvadas e o tome viável a coOpe
ração cautelar entre os Estados Partes do Txatado de Assunção. 
Nos termos de seu artigo primeiro, o Protocolo destina-se a iegu
Iamentar entre os países que integrão o Mercosui. e cumprimeoto 
de medidas cautelares destinadas a impedir a irrepaiabilidade de 
um dano em relação as pessoas, bens e obri~ de dar. de fazer 
ou de não fazer. 

Respeitosamente.- Luiz Felipe Lampreia,. MiD.istro de Es
tado das Relações Exteriores. 

PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES 

Os Governos da República Argeutiua, da República Fedexa
tiva do Brasil,. da República do Par.lguai e da República Oriental 
do Uruguai, doravante denominados J'Estados Partes". 

Considetando que o Tratado de Assunção. firmado em 26 
de lillliÇO de 1991, estabelece o compromisso dos Estados Partes 
de b3IIIlonizar suas legislações nas áreas pertiriintes; 

Reafinnando a vontade dos Estados Partes de acordar solu
ções jurídicas comuns para o fortalecimento do processo de inte-
gração; ~ '-_--_- -- ---=-- =--~- - -
- · Convencidos da importância e da necessidade de ofere

cer ao setor privado dos Estados Partes, em quadro de seguran
ça juridica que garanta soluções justas_ às controvérsias priva
das e tome viável a cooperaçãçt cautela::r entre os Eslados Partes 
do Till.lado de Assuução. 

ACOidam: 

OBIETO IX> PROTOCOLO 

Artigo 1 

O presente Protocolo tem por objeto regulamentar entre os 
Estados Partes do Tratado de Assunção. o cumprimento de medi
das cautelares destinadas a impedjr a i.Jl'epa:rabilidade de um dano em 
relação às pessoas, beos e obrigaç;les de dar, de fazer oo de não fazer. 

Artigo3 

Adm.itir-se-ão niedidas cautelares preparat6rias, incidemais de 
uma a.ção prinrnpal e as que gar:mtam a execução de uma setl1ença. 

AMBITO DE APLICAÇÃO -
Artigo4 

As autoridades jurisdicionais dos Estados-Partes do Tratado 
de Assunção darão cumprimento às medidas cautelares decretadas 
por juízes ou Tn'bunais de outros Estados--Partes, competentes na 
esfera internacional. adotando as providências necessárias de acor
do com a lei do lugar onde estejam situados os bens ou residam as 
pessoas objeto da medida. - --

LEI APLICÁVEL 
Artigo 5 

A admissibilidade da medida cautelar sen\ regulada pelas 
leis e julgada pelos Juízes ou Tribunais do EStado iequerente. -

Artigo 6 

A execução da medida cautelar e sua contracautela ou res
pectiva garantia, serão processadas pelo juízes ou Tribunais do Es
tado requerido, segundo suas leis. 

Artigo 7 

Serão também regidas pelas leis e julgadas pelos Juizes ou 
Trbunais do Estado requerido: _ 

a) as modiiJ.Ca.ções que, no curso do processo. se just.ificii-
rem para o seu correto cumprimento e, se for o caso, sua redu~ 
ou sua suÇstituiçã9; 

b) as sanções em decorrências de litigância de má-fé; 
~)as questões relativas a domínio e demais direitos reais . 

. -.ArtigoS 

O Juiz ou Tribu!tal do Estado requerido poderá recusar 
cumprimento ou, se for o caSo. determinar o levantamento da me-
dida quando verificada sua absoluta improced~ nos termoS ... 
deste Protocolo. 

OPOSIÇÃO 
Artigo 9 

O presumido devedor da obrigação ou terceiros interessã=
dos que se considerarem prejudicados,. poderão opor-se à medida 
perante a autcirf<ia.de judicial requerida. Sem prejuízo da manu
tenção da medida cautelar, dita autoridade restituirá o procedi
mento ao Juiz ou Tribunal de origem,. para. que decida sobre a 
oposição segundo suas leis, com exceção do disposto na alínea 
c do artigo 7. 

AUTONOMIA DA COOPERAÇÃO CAUTELAR 
-Artigo 10 

O cumprimento de uma medida cautelar pela autoridade ju
risdicional requerida nãó implica o -coi:D.proniissO de reconheci~
mento ou execução da sentença defmitiva estrangeiia proferida no 
processo principal. 

COPERAÇÃOCAUTELARNAEXEcuÇÃODASENTENÇA 
Artlgu 11 

O Juiz ou Tribunal,a quem for solicitado o cumprimento de 
uma sentença estrangeira, poderá determinar as medidas cautelares 
garantidoras da execução. de conformidade com as suas leis. 
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MEDIDAS CAU1ELARES EM MA1ÉRIA DE MENORES 
Artigo 12 

Quando a medida cautelar se referir à custódia de menores, 
o Juiz ou Tribunal do Estado requerido Pederá limitar o alcari.ce da 
medida exclusivamente, ao seu teirit6rio, à espexa da decisão defi
nitiva do Juiz ou Tribunal do processo principaL 

IN1ERPOSIÇÃO DA DEMANDA NÓ PROCESSO PR!NCÍPAL 
Artigo 13 

A interposição da demanda no processo principal, fm:a do 
prazo previsto na legislação do Estado requerente, produzirt a ple
na ineficácia da i:nedida catitelai j>repa.ratória cOnCedida. 

OBRIGAÇÃO DE INFORMAR 
Artigo 14 

O Juiz OU TriOOnal do Estado requerente comunicad. ao do 
Estaqo requerido: · · 

a} ao transmitir a rogatória, o prazo - COD!ado a partir da 
efetivação da medida cautelar - dentro ~o qual o pedido da açãó 
principal deverá ser apresentado ou interposto; 

b) o mais breve.possiVei, a data. da apresentação. ou a não 
apresentação da demanda no processo principà.l. · 

ArtigÓ 15 

O Juiz ou Tribunal do Estado requerido comuDicad.. ime
diataineD.te, ao' EStado requerente, a data em que foi dado compri
mento a medida cautelar solicitacla. ou as razões pelas quais dei
xou de ser cumprida. 

COOPERAÇÃO INTERNA 
Amgo16 

Se a autoridade jurisdicional requerida se julgar ulcom.pe~ 
tente para proceder o trâmite da carta rogatória, transnútinl de ofi' 
cio os documentos e anrecendentes do caso.à autori_dade jurisdiciO: 
nai comPetente ~e. seu Estado. 

ORDEM PÚBLICA 
Artigo 17 

A autoridade jurisdiciooal do Estado requerido poderá recusar 
o cumprimento de uma carta rogatória-referente a medidas cautelares, 
quando estas sejam manifestamente contrárias a~ 00:1= pública. 

MElO EMPREGADO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO 
Artigo 18 

A solicitação de medidas cautelares Será forirmlada através 
de "exhortos" ou cartas rogatórias, lelmos equivaleotes parn. os 
fms do presente Protocolo. -

TRANSMISSÃO E DlLIGENClAMENfO 
Artigo 19 

A carta rogatória relativa ao cumprimento de uma medi
da cautelar será transmitida pela via diplomática ou consular. 
por intermédio da respectiva Autoridade Central ou das partes in
teressadas. 

Quando a transmissão seja efetuada pela via diplomática ou 
coDSular, ou ptX" intermédio das autoridades centrais. não se exigi
r.\ o requisito da legalizaçãD. 

Quando a carta rogatória for encaminhada por intermédio 
da parte interessada, dever.\ ser legalizada peillllte os agentes di
plomáticos ou consulares do Estado requerido. salvo se. entre os 
Estados requerente e requerido, haja sido suirinüdo o requisito da 
legalização ou substituído por outra fm;malidade. 

Os Juizes oo Tnlm>ais das zonas froDteiriças dos Estados Par
tes poderão transmitir-se. de fomta clireta. os "exhortos" ou cartas ro
gatórias previstos neste Protocolo, sem DecessjclacJe de legaHzação 

N""ao setá aplicado no cumprim.em.o das medidas cautelares 
o procedimento homologatório das sentenças esu:augeiras. 

AUTORIDADE CENTRAL 

Artigo20 

Cada Estado Parte designará uma Autoridade Central encar
regada de reeeber e transmitir as solicitações de cooperação caute
lar. 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

Artigo21 
As cartas rogatórias conterãO: 
a) a identiflcação e o domicílio do juiz ou t.D.õunal que de

terminoo a Oidem; 
b) cópia aulenticada da petição da medida cautelar, e da de-

manda principal, se houver; 
c) dorumentos que fundamentem a petição; 
d) ordem fundamentada que daterOJine a medida; 
e) informação a= das = que estabeleçam algom 

procedimento especial que a autoridade jurisdiciooal requeira ou 
solicite que se observe; e 

I) indicação da pessoa que no Estado requerido deverá ar
car com os gastos e custas judiciaiS devidas, salvo as exceções 
previstas no artigo 25. Senl-facultativo à autoridade do Estado 
requerido da lrami!al'ão à carta rogatória que careça de indica
~o acerca da pessoa que deva atender às despesas e custas. 
quando ocOrrerem. 

As cartas rogatórias e os documentos que as acompa
nham deverão estãr- revestidas das fonnalidades externas neces
sárias paia serem considerados autênticos no Estado de onde 
procedam. • . 

A medida cautelar setá cumprida, a não Ser que lhe faltem 
requ.isilos,. documentos ou ,in[OIID3ÇÕe8 consi.deiadas finyWnentajs, 
que tornam inadmissível súa prooedência. Nesta hipótese, o Juiz ou 
Tn'bmal requerido comunicar-se-á imediatamente com o requeren
te. para que, com urgência. sejam sauados"" referidos defeitos. 

Artigo22 

Quando as circunstâncias do caso o justifiquem, de acordo
com a apreciação do Juiz óti Tribunal requerente. a rogatória in
formará acerca da existência e do domicílio das defensarias de ofi
cio competentes. 

1RADUÇÃO 

Artigo23 

A:; cartas rogatórias e os documentos que as acompanham 
deverão ser redigidos no idioma do Estado requCieD.te e serão 
acompanhadas de uma nadução no idioma do Estado requerido. 

CUSTAS E DESPESAS 
Artigo24 

A< custas judiciais e demais despesas set.lo de responsabili
dade da parte solicitante da medida cautelar-

Artigo 25 

FJ.Cam excetuadas das obrigações estabelecidas no artigo 
anterior, as medidas cautelares requeridas em matéria de alimentos 
provisionais. Ioc:alização e restitnição de meilOr'eS, e aquelas que 
solicitem as pessoas que. no Estado requerente. teDbam obtido o_ 
beneficio da justiça gratnita. · 
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DISPOSIÇÕES FINAIS~ 
Artigo 26 

Este Protocolo não restringirá a aplicação de disposições 
mais favoráveis pãra a cooperação contidas em outras Convenções 
sobre medidas cautelares que estejam em Vigor com carátei 15ilate-
ral oo multilalera.l entre os Estados Partes. 

Artigo27 

As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes em 
decorrência da aplicação, inteipretação 00 descumprimento das 
disposições contidas no presente Protocolo serão resolvidas me
diante negociações diplomáticas diretas. 

Se. mediante tais negociaçõeS;-naõ se alcançar acordo ou se 
a cont:l:ovérua só for solucionada parcialmente. aplicar-se-ão os 
prooedimentos previstos DO Sistema de Soluções de Contrové<sias 
vigentes entre os Estados Partes do Tratado de Assunção. 

Artigo 28 

Os Estados Pattes a6 depositar o instrumento de ratificação 
ao presente Protocolo comunicarão a designação da Autoridade 
Central ao Governo depositário. o qual dará conhecimento aos de
mais Estados PartJ:s. 

Artigo29 

O presente Protoe<>lo, parte integr.mte do Tratado de Assun· 
ção. selá submetido aos procedimenros constitucionais de aprova
ção de cada Estado Parte e entiar.í em vigor 30 (trinta) diaS depois 
do depósito do segundo inslrUmento de ratificação, com relação 
aos dois primeiros Estados Partes que o ratifiquem. 

Para os demais signatários. entrar.í em vigor no trigésimo 
dia posterior ao depósito do respectivo instJ:uDJ.ento de ratificação. 

Artigo 30 

A adesão por parte de um Estado ao TBtado de Assunção · 
implicará de pleno direito a adesão ao p~sente Protocolo. 

Artigo 31 . 

o Govemo da República do Paraguai será o depositário do 
presente Protocolo e dos instrumentos de ratificação e enviará có
pias devidamente autenticadas dos mesmos ãos .Governos dos de
mais Estados PartJ:s. 

Outrossim. o Govemo da República do Paraguai notificará 
aos Govem.os dos demais Estados Partes da data de enttada em 
vigor do presente Protocolo e a data do depósito dos instrumentos 
de ratificação. • 

Feito na cidade de Ouro Preto. em 16 de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro. em um orlginal. nos idiomas portu
guês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pela República Argentixla. Guido Di Tclla - Pela Repúbli~ 
ca do Paraguai, Luis Maria Ramirez Boettner - Pela República 
Federativa do Brasil. CelSo L; N. Amorim - Pela República 
Oriental de Uruguai. Sergi~ Abreu. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa N_a
cionaL) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 88, DE 1995 
(N°12519S, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para Restituição de 
Veíados Automotores Roubados ou Furtados, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai, em 
Brasília, em l 0 desetembl'Q de 1994 .. 

Õ Congresso Nacional decreta: _ _ _ _ _ __ 
Art 1° Fica aprovado o texto do Acordo para Restituição de 

Veículos Automotores Roubados ou Furtados. celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica do Par.a.guai. em Brasília, em 1° de setembro de 1994. 

Parágrafo único; Ficlun sujeitos à aprovação _do Congres~ 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do refen
do Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que. 
nos termos do inciso I do art. 49 da ConstitUição Federal acarre
tem encargos ou_ compromissos gravosos ao pattimônio oaci~~ 

Art. 2° Este decreto legislativo entre em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEMN"96,DE1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
De conformidade com o disposto no art. 49~ inciso I~ da 

Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelêocias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Nfuüs:tro de Estado das Re_Jações Exteriores. o texto do Acordo 
Para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados. 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai, em Brasília. em 1• de setem~ 
bro de 1994. 

Brasília. 19 de janeiro de 1995. - Fernando Henrique 
Qirdoso. - --

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 44/MRE; DE 16 DE JANElaO 
DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES. 
Excelentissimo Senhor Presidente da República. 
Elevo à consideração de- Vossà Excelência o anexo projeto 

de Mensagem pela qual se submete ao referendo do CongreS-s:ó 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República Federa
tiVa do Brasil e <:>Governo da República do Paraguai pa:ra a Resti
tuição de Veículos Autómotores Roubados ou Furtados, assinado 
em 1 °·9-94, por ocasião da visita oficial ao Brasil do Presidente 
Juan Carlos Wasmony. _', . _ _ 

2.. O presente Acordo tem por objetiVo principal modificar e 
substituir o Acordo por troCa de Notas que defme procedimentos 
para a restimição de veículos roubados ou furtados. no Brasil ou ... 
no Parn.guai, e localizados no território da outra Parte, celebrado 
entre o Governo da Repúbl~ca Federativa do Brasil e o Governo_~ 
República do Paraguai em 28-7-88, e aproVado pelo CongresSO: 
Nacional em 25-11-88. A modificação do referido Acordo visa a 
seu aperfeiçoamento. concedeD.dÕ ãOs ·consulados papel relevante 
na defesa dos direitos e interesses de seus concidadãos, dando 
prioridade à participação das autoridades aduane~ na devolu~ 
dos veículos apreendidos e flXando prazos operativos de manerra 
que os cidadãos afetados possam efetivar seus direitos. O presente 
ato intemacional prevê. ainda. que a perícia seja realizada confor
me os padrões estabelecidos tecnicamente pela empresa fabricante 
ou representante da marca. além de garantir que as autoridades ju
diciais ou administrativas não dêem um destino diferente para a 
guarda do veículo que não seja o do recinto aduaneiro. 

Respe"itosarilente,- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

ACORDOENTREOGOVERNODAREPÚBUCAFEDERATIVA 
DO BRASJL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 

DO PARAGUAI PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTO MOTORES ROUBADOS OU FURTADOS 

O Governo da República Federativa do Brasile e O Gover_~ 
no da República do Paraguai 
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(doravante denomlllados ''Partes Contratantes''), 
Considerando a necessidade de realizar esforços C<X>ldenados 

referentes à repressão do tiáfego ilícito de veículos autom.~. 
Acordam o seguinte: 
a) Disposições imciais 

Artigo I 

1. Em decorxência do presente Acordo, fica estabelecido 
que o veiculo automotor terrestre originário ou priX:edente de uma 
das Partes Contratantes que tenha ingressado no tetrit6rio da outra 
Parte Contratante, desacompanhado da respectiva documentação 
comprobatória de propriedade e de origem, ou que apresente indí~ 
cios de irregularidades na sua entrada no país, será apreendido e 
entregue dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis à custódia da auto
ridade adua.neil:a local -

2. Para os efeitos do parágrafo anterioi', i3.preensão de Veí
culos automotor originário ou procedente de uma das Partes Con-
tratantes será feita: . -- -

a) como conseqüênCia de ordem judicial riquerida pelo 
proprietário do mesmo, sub-rogado ou seu representante; 

b) da ação de controle de tráfego realizl!.da pelas autorida
des policiais ou aduaneiras da outra Parte Contratante; 

c) por solicitaÇão formal da autoridade COilSillar do Pah de 
onde o mesmo tenha sido roubado ou furtado. 

d) Cia ação de cOD.tto!e de ttáfego realizada pelas autorida
des policiais-õU aduaneiras da outra Parte Contratante; 

e) por solicitação formal da autoridade consultar do pais de 
onde o mesmo tenha sido roubado ou futta_d_p. 

b) Devolução por via Judicial 

Artlgoll 

1. Toda pessoa f'lSica ou juridica que deseje reclamar a de
volução de veículo automotor de sua propriedade. qUe lhe tenha 
sido roubado ou furtado. formulará o pedido à autoridade judicial 
do tenitório em que o mesmo se encontre, fãZê-lo diretamente, por 
seu representante, sub-rogado, procurador habilitado ou .por inter
médio das autoridades competentes da Parte CoDtratante de que 
seja nacional ou em que teDha seu domicílio. A reclama~ deverá 
ser formulada dentro do prazo de 20 (vinte) meses após efeOJada a 
denúncia. permite a autoridade policial de ond~ ocorreu o fato, 
prazo este durante o qual o veiculo automotor não podeiá ser alie
nado. Vencido o mencionado prazo. prescreve seu direito de fazê
lo. em confoiiilidade com o estabelecido neste Acordo. 

2- O pedido de devolução será formalizado mediante a do
cumentação abaixo descrita. com a respectiva legalização consular 
do país requerido: 

a) documento original de propriedade do veículo au[Omotor 
ou cópia do mesmo oficalmente autenticada; 

h) certidão de ocorrência policial do roubo ou furto do veí
culo automor no pais de origem: 

c) em caso de companbiaS.de seguros. certificado de quita
ção ou cessão de direitoS-do ptoprletário, devendo, ademais, depo
sitar em juízo. a título de garantia processual, o equivalente na 
moeda do país a SOO (quinhentos) dólares dos Estados Unidos da 
América. Se o recorrente carecer de meios económicos para efe
tuar la! depósito, o COilSUlado do país requeren!e expedirá uma de
claração de insuficiência de recursõs- ã fiDl de dar seguimento ao 
processo de devolução por meio da Oefensoria de Pobres e Ausen
tes, na República do Pan.guai. e da Defensaria Pública, na Repú
blica Federativa do BrasiL 

3. O reclamante solicitará pessoalmente ou por procurador, 
ou por intermédio da autoridade consular do país de que seja na
cional, ou em que tenha seu domicílio. ·à a11;toridade judicial do ter-

ritório em que o veículo automotor se encontre, sua busca e 
apreensão, com base na documentação apresentada; e identificada, 
quando puder, a pessoa que o detém, fomecendo nome e endereço.-

4. Recebida a solicitação. o juiz ordenaiá a apreensão oo---~ 

veículo automotor e sua. entrega dentro do prazo de 2 (dois) dias 
úteis à cUstódia da autoridade aduaneira local. O depósito do veí
culo automotor será feito mediante inventário e em nenhum caso p:t
dexá o mesmo ser entregue a qualquer das partes litigantes, tampouco 
a um ten:eiro ou uma instituição, em caiáter de fiel depositário. O de
pósito do veículo automotor setá feito mediante recibo do .qual cons
tarão as características, acessórios e estado geral do mesmo. 

5. Uma vez apreendido o veículo automotor .. o juiz intexve
niente notif!Calá dessa apreellSão, dentro do pxazo de 2 (dois) dias 
ú'--teis, a autoridade consular do ~ de procedência do veículo au
tomotor e a pessoa demandada para que esta última, no prazo im
prorrogável de 3 (três) dias úteis, api:esente os doct,lmentos origi
nais que atestem seu direito sobre o veículo automotor e seu in
gresso legal no país. 

6. O juiz solicítará. à amoridade aduaneira, para que respon
da no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, sem que afete o 
curso do processo~ prestando informações sobre as condições de 
ingresso do veículo automotor no pais.. 

O juiz solicitará ao Registro de Automóveis o certificado de 
registro do mesmo, requisito que atestará seu registro legal no 
nome do detentor ou proprietário. 

7. Vencido o prazo de que trata o quinto parágrafo do pre
sente artigo, o processo tramitará de forma s:umária e o juiz orde
nará.. por sentença, a entrega imediata do veículo automotor a 
~em tenha direito. sem outros trâmites ou gastos. 

As autoridades pertinentes das Panes Contta!ántes estabele
cerão mecanismo para a fixação de taxas preferenciais pela guarda 
do veículo automotor. 

8. Ao presente procedimento de recuperação de veículos 
automotor será dafu a ~s estrita rapidez, de conformidade com a 
legislação vigente da Parte Contratante em que se encontre em trâ
mite o mesmo. Não se admitirá oU:rro tipo de defesa além das esra
belecidas no presente Aco'rdo, nem práticas dilatórias. Deverá o 
juiz, em todos os casos. sanar os defeitos de. procedimento da me
lhor maneira possível, em beiÍeficio dos interessados, e os procedi
mentos _de tramitação do processo terão de ser concluídos no prazo -... 
máximo de 60 (sessenta) dias úteis. -

9. Ao assinar a sentença favorável ao pedido, o juiz ordena
rá a devolução do veículo automotor ao proprietário, sub-rogado 
ou seu representante, com o envio obrigatório de uma comunica::. -
ção oficial à respectiva autoridade consular ou à autoridade adua
nei.ta da Parte Contratante de que ele seja nacional ou em que te
nha seu domicílio. as quais assegurarãO a saída do veículo automo
tor do território do país requerido. A entrega do veículo automotor 
será feita com a participação de um funcionário aduaneiro até a 
fronteira designada pela autoridade aduaneira do país requerido, 
onde a autoridade aduaneira do país requerente o receberá e expe
dirá a ata de internação do mesmo em seu território. -

1 O. Caso a sentença não favoreça o pedido, _o juiz ordenará 
as medidas pertinentes. conforme as leis nacionais, e as Partes 
Con:ttatantes reconhecerão o direito de propriedade resultante da 
aplicação das mesmas. 

c) Devolução por via administrativa 

Artigo Ill 

1. Ocorrerá a devolução por vía administrativa quando o -
roubo-ou o furto de um veículo automotor for denunciado imedia
tamente e o requerente apresentar os dados corretos do veiculo au-



Agosto de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 143 

tomotor e de seu detentor ilegal, até 30 (trintã) dias úteiS da ocor
rência do roubo ou do furto. 

2. As autoridades policiais e/ou aduaneita.s cÕmpeten!.es de 
qualquer das Partes Contratantes procedtirno à apreensão do veícu
lo automotor terrestre que seja reclamado. O mencionado veíallo 
será imediatamente entregue à autoridade aduaneira do território 
no qual foi localizado, mediante a redação de uma ata de entrega e 
inventário, que consignará as características. os a.cess6rios e o es
tado do mesmo. 

3. Recebido o veículo aUtomotor, a autoridade aduaneira 
determinará imediatamente a abertura de um inquérito administra
tivo e colllllilicaxi à autoridade consular da outra Parte Conlratan
te. que por sua vez notificatá o suposto proprietário do veículo au
tomotor de sua apreensão no território de uma daS Partes Contra
tantes, instruindo-o sobre o procedimento para sua :recuperação, 
dentro do prazo de 20 (vinte) dias úteis. Ademais, a autoridade 
aduaneira intimaci. o detentor do veículo automotor apreendido 
panl que, no prazo impronogável de 3 (três) dias úteis, apresente 
os documentos originaiS 'l"l' atestem a situaçãO legal <lo veírulo au
tomotor. Caso não os apresente no prazo fixado, OCOireJ:á a via direta 
de entrega. conforme os prr>t'l'dimentos estabelecidos neste Acordo. 

4. O proprietário ou sob-rogado, seu representante, o procu
rador habilitado ou a autoridade consular da Parte Contratante da 
que seja nacional ou em que tenha seu domicílio apresentará a do
cumen~ pertinente no prazo de 40 (quarenta) dias úteis, contados 
a partir da dera da notificação à respectiva autoridade cimsular. · · 

Recebida a Óf"lQ100entação e se a autoridade aduaneixa con
siderá-la suficiente. será feita. no prazo de 5 (cinCo) dias úteis, a 
entrega do veículo automotor ao proprietário, ão sub-rogado ou 
seu representante, diretamente ou por intermédio das autoridades 
consulares, alfaudegárias ou policiais da Parte Contratante de que 
seja nacional ou em que tenha seu domicílio. _ 

5. Nos casos em que seja descollhecido à proprietário do 
veírulo automotor apreendido, a autoridade aduaneira procederá à 
publicação por 5 (cinco) vezes em 10 (dez) dias, em umjomal diá~ 
rio de grande circulação do país, de editais pala que os interessa
dos exerçam seus direitos no prazo de 10 (dez) dias úteis contados 
a partir da data da última publicação. Nesses avisos, serão consig
nadas todas as caracterl.st.icas identificadoras do veirulo, como 
marca. modelo, cor, números do motor e do -chãSsis etc. 

d) Entrega do veículo · 

Artigo IV 

1. Quando se tratar do proprietário, este receberá o veíail.O 
automotor diretamente da autoridade aduaneixa, no estabelecimen
to onde se encontre sob custódia o referido veículo, acompanhado 
do respectivo certificado. • 

2. Quando se IIatar do sub-rogado, iepresentante ou deteu
tor, o veículo automotor, para sua entrega, será ~ladado e obri
gatoriamente acompaDhado de um funcionário aduaneiro até a 
fronteira designada pela autoridade aduaneira· do país requerido, 
onde a autoridade aduaneira do país requerente o receberá e expe
dirá a ata de sua intemação em seu territ6rio. A ata ficará arquiva-
da como último procedimento do·fespectivo inquérito. -

Artigo V 

Caso nenhum interessado se apresente para exercer seu di
reito, no prnz.o estabelecido neste Acordo, as autoridades compe
tentes adotarão as medidas pertinentes, collfonne as leis nacioDais, 
e as Partes Contratantes recoDhecerão o direito de propriedade re
sultante da aplicação das mesmas. 

Artigo VI 

Caso qualquer ato ou decisão de autoridade administmtiva 
seja submetido à autoridade judicial competente., o processo será 
regido pelas normas previstas no presente Acordo. 

Artigo XI 

1. O presente Acordo entrará. em vigor na data em que am
bas as Partes Contratantes se notiÍlquem.. pela via diplomática. do 
cumprimento dos requisitos exigidos por .sua elgislação nacional 
vigente. 

2. Qualquer das partes Contratantes poderá denunciá-lo, em 
qualquer momento? mediante notificação esciita. dirigida a outra, 
pela via diplomática, com 6 (seís) ineses de antecedêueía. · 

Feito em Brasília, em 1• de setembro de 1994, em dois 
exemplares orginais, nos idiomas português e espanhol sendo am
bos igualmente autêntico. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Celso L. 
N. Amorim, Minsitro de Estado das Relações Exteriores. 

Pelo Governo da Repúbhca do Paraguai, Luis Maria Ra
mírez BoeUner, Ministro da Relações Exeriores. 

(À Comissão de Rekzções,_ ExterioreS -e Defesa 
NacionaL) -- - - - -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 89, DE 1995 
N" 42195, na Câmàra dos Depulados 

Aprova o ato que renova a concessão oui9rga· 
da à Sul Paraná Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média oa â· 
dade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL l°Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n. de 

.4 de agosto de 1992, que renova pbr 10 (dez) anos, a partir de 17 
de novembro de 1991, a concessão outorgada à Sul Paraná Radi<>
difusão Ltda .. para explorar, sem direito _de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Mateqs 
do Sul, Estado do Parauá. 

Art. 2° Este ~ legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 449, DE 1992 

Souberes Membros do Coniresso Nacional, 
Nos termos do art. 49; inciso XR. combinado com o§ 1° do 

art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação do Con-' 
gresso Naciooal acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes e das CoDllmicações, o 
ato constante do decreto que 11renova a concessão outmgada à Sul 
Paraná Radiodifusão Ltda, para explorar serviço de radiodifusão 
soncn:a em onda média. na cidade de São Mateus do Sul, Estado do 
Paraná". 

Brasília, 4 de agosto de 1992.- F. COLLOR 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 166i9z. DE 14 DE JULHO DE 
1992 DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DQS 
TRANSPORTES E DAS COMIJN!CAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblli:a, 
Tenho a honra de submeler à elevada consideração de Vos

sa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigêueía da concessão ootorgada à Sul Paraná Radiodifusão 
Lida., pan1 expiOI3l" serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Mateus do Sul Estado do Paraná. 

2. O pedido de renovação enconiia-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a estação está. funcio
nando dentro das caracterlsticas técnicas a da. atribuídas por este 
Ministério. 

3. Nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição, o ato de 
xenovação somente produzirá efeitos legais após deh"beração do 
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Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o proceSso admi
nistrativo pertinente., que a eSta acompanha. 

4. Estas. Senhor Presidente~ as miobas considerações a res
peito do mencionado projeto de decreto, que submetQ à elevada 
consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente,- Affooso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos T Ili.USJ>OI"'s e das Conmnicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a ooncessão outorgada à Sul Paraná 
Radiodifusão Lida~ para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de São Ma· 
teus do Sul, Estado do Paraná. 

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lb.e conferem os arts. &4, inciso IV, e 223 da. Copsti
tuição, e nos termos do art. 6°~ inciso I, do Deaeto n° 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e rendo em vista ó que 
coosta do ~so n• 29105.000841191, • 

I>ea:eta: 
Art. l°Fica renovada. de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei 

n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partjr de 
17. de novembro de 1991, a concessão ootorgada à Sul Paraná Ra
diodifusão Lida, cujo prazo residual de outoJ:ga foi mantido pelo 
decreto sem número de !O de maio de 1991, para explcxar, sem di
reito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Silo Mateus do Sul, Estado do l'a1aDá. 

Paxigrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é xeoovada por este decreto, reger-se-á pelo C6digo 
Brasileiro de Telecon:nmicações, leis subseqiientes e seus regula
mentos. 

Art. 2• Esta ato somente produzinl efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, llOS termos do § 3• do 3II. 223 da 
Constiblição. __ _ 

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publica
çãO. 

BiaSllia, 4de agosto de 1992; J7J•da Independência e 104• 
da República.- F. Collor. 

(À Comissão tk Educoçiio.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE 1995 
(N• 18195, na Câmara dos Dq>utados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga• 
da à Rádio Cidade de Goiás Lida:, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em' onda média na cida
de de Goiás, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refeie-o Decreto s/n°, 

de 4 de agosto de 1992, que renova, pa: 10 (dez) allOS, a partir de 12 
de matÇO de 1989, a coocessão aitagada à Rádio Cidade de Goiás 
Lida. para e:xplotar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão SOllOOl em onda média mcidade de Goiás, Estado de Goiás. 

Art. zo" Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicaçãO. · 

MENSAGEM N• 441, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado com o § 1 • 

do artigo 223, da Constittlição Fedexal, submeto à apreciaçãO do 
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Trnnsportes e das Conmnicações,·o 
ato constante do Decreto que ''Renova a concessão outorgada à 

Rádio Cidade de GOiás Ltda., para explorar se:rviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Goiás. Estado de Goiãs1

'. 

Brasília, 4 de agosto de 1992.- Fernando Co~or. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 155192, DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
TeDho a honra de submeter à elevada consideração de V os

sa Excelência o _incluso projeto de decreto de renovação do prazo
de vigência da concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, m cidade de Goiás, Estado de Goiás. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor, e a estação está funcio
nando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribUídas por este 
Ministério. 

3. Nos termos do § 3• do art. 223 da Constittlição. o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional a quem deverá ser remetido o processo admi
D.isttativo pertinente. que esta: ãcompanba. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a res
peito do mencionado projeto de decreto~ que submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente.- Af{onso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos TtliDSJX'I"'S e das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de 
Goiáç Ltda. para e:q>lorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Goiás, Estado de Goiás. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, inciso N, e 223, da Constituição. e nos ter
mos do art. 6°, inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo .. em v:ista o que consta do Processo n° 
29109.000786/88, decreta: 

Àrll° Fica renovada; de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto ãe 1962, por !O (dez) anos, a partjr de-
12 de março de 1989,. a cOnCessão outorgada à Rãdio Cidade de 
Goiás Lida., cujo prazo residual da outorga foi maiitidó pelo De- _ 
creto sem número, de 10 de maio de 1991, para explorar, sem di· 
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Goiás, Estado de Goiás. 

Parágrafo único. A execução do serviçO de radiodifusão,-
cuja outorga é renovada pa: este decreto, reger-so-á pelo Código Bra
sileiro de Telecozmmicações,Ieis subseqUentes e seus regulamentos. 

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do an. 223 da 
Consti1llição. 

Art. 3° Este decreto emrn em vigor oa data de sua publicação. 
BiaSília, 4 de agosto de 1992; 171° da Independência e 104° 

da República.- Fernando Collor. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 91, DE 1995 
(N° ZS/95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga· 
da ã Rádio e Televisão Tarobá Ltda. para explorar 
seniço de radiodifusão de sons e imagens"(televisão) 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que ·se refere o Decreto s/n, de 

30 de julho de 1992, que renova, por IS (quinze) anos, a partir de-
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17 de setembro de 1991. a concessão ou_torgada à Rádio e Televi
são Tarobá Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de mdiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Cascavel. Estado do Paraná. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N• 420, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos texmos do artigo 49, incisó Xll. combinado com o§ 1° 
do artigo 223, da Constimição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional. acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Colllllilicações, o 
ato constante do Decreto que 'Revoga a concessão outorgada à 
Rádio e Televisão Fofua de Londrina Ltda., atualmente denomina
da Rádio e Televisão Tarobá Ltda., para explorar serviço de radi
fusão de sons e imagens (televisão). na cidade de CascaveL Estado 
doParaná11

• • : • • 

Brasllia, 30 de julho de 1992.- F. CoDor, 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 124192, DE JULHO DE 

1992, DO SENHOR M'INJS1RO DE ESTADO DOS TRANS
P()RTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor.Presidente da República. 
Tenho a homa de submeter à elev~nsider.tção de Vos

sa Excelência o incluso projeto de decreto de 'renovação do prazo 
de vigência da concessão outorgada à Rádio e Televisão ITarobá 
Ll.da... para explorar serviço de radicdifusão de sons e imagens (te
levisão). na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrui
do de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcio
nando dentro das caracterlsticas técnicas a ela atribuídas por este 
Ministério. 

3. Nos termos do § 3° do art. :233 da ConstitiífÇão. 0 ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após dehberação do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido õ PrOcesSO -admi~ 
nistrativo, pertinente, que a esta acompãnha. · 

4. Estas. Senhor Presidente, as minhas considerações a-res
peito do mencionado projeto de decreto, que submeto á elevada 
consideração de Vossa Excelência. _ . 

Respeitosamente, Alfonso Alves de Camãrgo Netto; 
Ministro de Estado dos Transportes e das Çooitmicações. 

DECRETO DE30DEJULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio e Telt-.. 
visão Folha de Londrina Ltda, atualmente denomi
nada Rádio e Td.evisão Tarobá Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

O Presidente da República, no uso das atribuções que lhe 
conferem os arts.. 84, inciso IV, e 223~ da CoDstituiçãO, e nCls ler
mos do art. 6°, inciso I, do Decreto n° 88.D66, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista Õ que consta do Processo n° 
29105.000187191, decreta: - --

Art.. 1° :f7ica renovada, de acordo com o art. 33, § ·3o da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1%2, por IS (quinze) anos, a partir 
de 17 de setembro de 1991, a concessãooutoigadaà Rádio e Tele
visão Folliit'cle Londrina Ltda., atualmente denominada Rãdio e 
Televisão Tarobá. Ltda.., cujo prazo residual da outorga foi mantido 
pelo Decreto sem númerO de 10 de maio de 1991. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de SOilS e 
imagens (televisão), na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Parágrafo Unico. A execução ôo -serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telec<?municações. leis subseqüentes e· _seus regula
meirtos. 

Art. '2:' Este ato somente produzitá efeitos legais após deli--:: 
beritçãO do Congresso Nacional, nos texmos do § 3° do art. 223 da 
Constituição. -

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na da1a de sua publicação. -
BraSllia, 30 de )Ilho de 1992, 171•dafndependência e !04° 

da República.- Fernando CoDor. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 92, DE 1995 
(N° 2~, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Funda· 
ção Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa 
- FRA TEVI para executar serviço de radiodifusãO 
sonora em freqüência m'odu1ada, com fins exclusiva
mente educativos,- na cidade de Viçosa, Estado de 
Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 

1.956, de 22 de dezembro de 1993, que outorga permissão à Func 
dação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa- FRA
TEVI para exe<:Utar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, seiViÇO de rediodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Viçosa, 
Estado de Minas Ger.Us. 

Art. 2° Este decreto legislativo eotia em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 531, DE 1994 

SeJJbores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso xn. oombinadocom o§ 1° 

dO artigo 223, da ConstimiÇão Federal, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências, acoiripanbado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n' 1.956, de 22 de aezembro de 1993, que outorga per
-~_são à-Fun~ Rádio e Televisão EducatiVa e Cultural de Vi.:---~ 
çosa- FRA TEVI para executai, pelo_ prazo de dez anos sem direi
to de exclusividade. serviço. de radiodifusão sonora em freqtlência 
modula&: com fms exclusivamente educativos. na cidade de Vi
çosa, Estado de Minas Gerais. 

Brasília,12 de julho de 1994.- Itamar Frnnco. . 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 190190,MCDE 14DEMARÇO 
DE 1990, DO SR. MrNlSTRO DE ESTADO DAS COMUNICA
ÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Enca:rollilio a Vossa Excelência o Processo Adniliristrativo · 

n• 29.104-000144190, de interesse da Fundação Rãdo Televisão 
Educativa e Cultuial de VIÇOsa- Fratevi, objeto de permissão para 
executar seiViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. 
com fins exclusiVamente educativos. na cidade de Viçosa. Estado 
de Minas Gerais. . . . 

2. De atoido com o art. 13 do Regulamento dos serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outnbro 
de !963, com a redação dada pelo Decreto n• 9!.837, de 2.5 de ou- · 
mbro de 1985, não dependerá de edital a outorga para execução de 
serviço de radiodifusão p:>r pessoas jUrídicas de direito público in
terno e por entidades da administração indireta, instituídas pelos 
Governos Estaduais e municipais, nem a outorga para a execução 
do serviço, com fms exclusivamente educativos. 
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3. Cumpre lJ'SS'Iltar que o pedido encool11l·se devidamente in
truído de acmdo com a legislação aplicável. demoostr.mdo possuir a 
entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que 
me levou a outorgar a permissão, nos tennos da inclusa portaria. 

4. Esclareço que. de acordo com o § 3° do art. 223 de Consti· 
tuição, o ato de OU!OIB> somente prochl2lli efeitos legais após delibe
Illçlio do Congresso Naciooal, pua oode solicito seja I'TJC3TTÚnbado o 
referido ato, acompanhado dopnx:.esso acima meucionado 

Respeitosamente, Hugo Napolião, Ministro de Estado das 
Ccomunicações 

PORTARIA N" 1.956, DE 22 DEZEMBRO DE 1993 

O Ministro de Estado das ColllllD.icações, no uso das atriM 
buições que lhe confere o art. 28 da Lei n° 8.490, de 19 de novemM 
bro de 1992, de a<:Oido com o disposto no art. 14, alínea d, do.De
ca:ro-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e 
modificou a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 19§2. e tendo em vis
ta o ~que conta do Processo o0 29.1Ó4-000144/90, resqlve: 

I- Outorgar pênnissio à Fundação Rádio -e Televisão Edu
cativa e Cultural de Viçosa - Fratevi para executar. pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi<Xlifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Viçosa. Estado de Minas Gerais. 

II- A pennissão om outorgada reger-se-ii pelo Código Bm
sileiro de. Telecomunicações, leis subseqüêrites e seus regulamen
tos. 

m - Este ato somente produzirá. efeitos legais após delibe
ração do Congresso Naciooal. nos termos do § 3° do Art. 223 da 
Constituição. 

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Hugo Napoleão 

(À Coniissiio de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 1995 
(N° 51195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga• 
da à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para explonli' 
serviço de radiodifusão ~nora em _onda média na Ci
dade de Turvo, Estado de Santa Catarina. 

O Congtessõ Nacional decreta: 
Art. 1° Fica. aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n° de 

4 de novembro de 1994, que renova por 10 (dez) anos., a partir de 
3 de junho de 1992, a concessão outorgadà à Rádio !migmntes de 
Turvo Ltda. para explotar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonorn em onda média na Cidade de Turvo. Esta
do de Santa Catarfua. 

Ait. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
su~ publicação. 

MENSAGEM N• 975, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49. inciso Xll, combiriado com o § 1 o 

do artigo 223 da ConstibJição Federal, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 4 de novembro de 1994, que "renova a concessão ou
torgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para -~xp_l~ serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Turvo. Esta
do de Santa Catarina". 

Brasília, 9 de novembro de 1994. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 15S/MC, DE 21 DE OuluBRÓ 
DE 1994. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS~ 
COMUNICAÇÕES' 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repíblica. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Pro

cesso Administrativo n• 29820.000!68/92-17, em que a Rádio 
!migrantes de Turvo Ltda., concessionária do serviço de Iadiodifu
são sonora em onda média na Cidade de Turvo, Estado de Santa 
Catarina. solicita renovação do prazo de vigênCia de sua concessão 
por mais dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a emissora está funcio
nando dentro das caracteristicas técnicas a eJa atribuídas por este 
Ministério. 

3. Esclareço que. em decotrência do aumento de potência 
autorizado pela EM n• 43189-GM. de 9 de maio de 1989, a entida' ·~ 
de passou à condição de concession$ria. · 

4. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição. o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional. para onde deverá ser remetido o processo ad
minístrntívo pertinente. que esta acompanha. 

Respeitosamente. Djalma Bastos de Morais. Ministro de 
Estado das Comunicações. 

DECRETO DE4 DE NOVEMBRO DE 1994 

Renova a concessão outorgada à Rádio Imi
grantes de Turvo Lt~ p~a explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Tur
vo, Estado de Santa Catarina. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84. inciso IV, e 223. Caput, da Constituição. e--
nos termos do- art. 6°, ínciso L do Decreto n° 88.066. de 26 de ja
neiro de 1983. e- tendo em vista o que consta do Processo n° 
29820.000168/92-17. deCreta: 

:A.rt.. I 0 Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°. da Lei 
4.117, de 27 de agosto de l%Z. pqrmais dez anos, a partir de 3 de 
junho de 1992, a outorga deferi de pela Portaria n• I 09, de 2 de ju
nho de 1982. à Rádio Imigtantes de Turvo Ltda.., que passw à 
condição de concessio~ em_função do auiD.ento de potê~ de ... 
0,25kw para Ikw. para executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora, em onda média. na cidade de Turvo. 
Estado de Santa Catarina. 

Parágrnfo único. A execução do serviço de radicxlifusão. cuja 
outorga é renovada por este Decreto. reger-se-ã pelo Código BiaSilei
ro-de Teleromunicações.leis subseqüenteS e seus regulamentos. 

Art. 2° Este ato somente produzir.i efeitos legais após deli
beração do Congresso NaciOnal. nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constinlição. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília. 4 de novembro de 1994; 173° da Independência e 
!06• da República. - ITAMAR FRANCO - Djalma Bastos de 
Morais. · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITuLO! 
Do Poder Legislativo 
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SEÇÃOIT 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Xll- apreciar os atos de concessão e renovaçáo de conces
são de emissoras de rádio e televisão; 

TÍIULOVIH 
Da Ordem Social 

CAPÍTIJLOV 
Da Comunicação Social 

·-··-··-··--·-·~·--·---·-·------·--·-~-·-·----
Art. 223.-Cooipete ão POder Executivo outorgar e renovar 

concessão, pennissão e autorização pata o séí'VIÇO-âe radiodifusão 
sonoxa e de sons e imagens. observado o princípio da complemen-
taridade dos sistemas privado. público e es~ __ _____ _ __ _ _ 

§ 1 o O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 
64, §§ 2~ e 4°, a contar do recebimento da mensagem. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 94, DE 1995 
{N° 9195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova permissão outorgada 
à Rádio Clube de Alagoas Ltda. para explorar servi· 
ço de radiodifusão sonora em freq:üência modulada 
na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas. 

O Congresso Nacional decreta: 
AIL 1° Fica aprovado o ato a que se J:efe:re a Portaria n° 120, 

de 12 de março de 1990, que renova, por 10 (dez) anos. ~-p~de 
14 de setembro de 1986, a permissão outorga& à Rádio Clube de 
Alagoas Ltda. para explorar serviço de radioqifusão sonora em 
freqUência modulada na Cidade de Maceió. Estado de Alagoas. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 553, D~ 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49. inciso XR. combinado com o § 1 o 

do artigo 223 da Constituição Fedem). submeto à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n° 120. de 12 de 
março de 1990, do hoje extinto Ministério das Comunicações. que 
renova permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda. para 
explomr. pelo pi32D de 10 (dez) anos. serviço de mdiodifusão sonOia 
em freqüência modulada na Cidade de Maceió. Estado de Alagoas. 

Brasília. 3 de setembro de 1992 -Fernando Collo<. 

PORTARIA N' 120. DE 12 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das CoiDllnicações. usando das atri
buições que lhe comere o art. 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de 
maio de 1972. e nos teim.OS do artigo ()0, ilem--n. do DeCreto n° -
88.066. de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vísta o que c:onsta do 
Processo n' 29119.000069/86. resolve: 

I- Renovar. de acordo com o art. 33, § 3'. da Lei n• 4.117. 
de 27 de agosto de 1962. por 10 (dez) anos. a partir de 14 de se· 

tembro de 1986, a permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas 
Ltda.., através da Portaria n° 1.026, de 6 de setembro de 1976. para 
explorar, na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada. __ 

n- :\ execução do serviço de radiodifusão. cuja outorga é 
renovada por esta portaria. reger-se-á pelo Código Bxasileir_o_d_e 
Teleconmnicações,leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Ill - A permissão ora renovada somente produzirá efeitos 
legais após d.elibexação do Congress_o Nacional, na forma do § 3° 
do art. 223 da Coustitnição. 

IV- Esta portaria eri.tra em vigor na data de sua publi~. 
- Antônio Carlos Magalhães. -

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 95, DE 199~ _ 
{N° I6J95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a pennissão outorga
da à Radiodifusora Siriema Ltda. para explorar ser
viço de r-adiodifusão so.Dora em freqüência modulada_ 
na cidade de Guaíra, Estad~ do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portarian° 125, 

de 9 de julho de 1992. que renova, por I O (dez) anos, a partir de 
18 de agostt? de 1992, a peimissão outorgada à Radiodifusora Si
riema Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade. serviço d~ 
radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Guaíra. 
Estado do Parnná. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 390, DE 1992 

Setthores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 49, inciso Xll, cómbinado com o§ 1° 

do artigo 223 da ConstitUiçãO Fedeta1, submeto à apreciação dO 
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. o 
ato constante da Portaria D0 125,de 9 de julho de 19921 que renova 
permissão outorgada à Raçliodifusora Siriema Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonoxa en1 freqUência modulada na cidade 
de Guaíra.. Estado do Paraná. 

Brasilia. 29 de julho de 1992.- Fernando CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 135/92 - SNC, DE 9 DE n!, 
- LHO DE wg-2. DO-SENHOR MINISTRO DE ESTADO 

DOS 1RANSPORTE$ E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n° 125, de 9 de julho de 1992, pela qual renovei a pero:ús
são da Radiodifusora SD:iema Ltda. para explorar serviço de radio
difusão -sonora em freqüência mOdulada, na cidade de Guaíra~ Es
tado do Paraná. 

2. Os órgãos competenteS- deste Ministério l:nanifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do§ 3° do art. 223 da ConS!i-
tuição. o ato de_ renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional. a quem encareço se digne 
Vossa Excelêucia de encaminhar a anexa Portaria. acOmpanhada 
do processo adminiStrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamçnte.. ':"'" Alfonso Alves de Camargo Netto, Mi
J?.islro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES~ 
PORTARIA N' 125. DE 9 DE JULHO DE 1992 

_ O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 
no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 6°~ 
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inciso IL alínea d, da Lei n° 8.422. de 13 de maio de 1992. e tendo 
em vista o que consta do Processo n°29740.000415/92. resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962. por 10 (dez) anos, a partir de 18 de agos
to de 1992, a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Lida .• 
pela Portaria n° 160, de 16 de agosto de 198'!. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qiiência modulada. na cidade de Guaíra. Estado do Paraná. 

II- A execução do sexviço, cuja- oUtorga é renovada por 
esta Portaria. reger.:.se4 pelo-C6digo Brasileíro de Telecomnnica
ções. leis subseqüentes e seus regulamentos. 

m - Este ato somente produzirá Cfeitos legais ap6s delibe
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constituição. 

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 

Affonso Alves de Camargo Netto. 

(À Comissão .U Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"%, DE 1995 
(N° 41195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Gazeta Comunicações Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 

. na cidade de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do 
SuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l°Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n°999, 

de 30 de julho de 1993, que teDova, por !O (dez) anos. a partir de 
10 de setembro de 1992. a permissão outorgada à Gazeta Comuni· 
cações Ltda.. pax:a. explorar? sem direito de exclusividade, serviço 
de I3.diodifusão sonora em freqtlência modulada na cidade de San· 
ta Cruz do Sul, Estado do Rio Gnmde do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entta em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N• 4, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 49? inciso XIT. combinado com o § 1 o 

do artigo 223, da Constituição Fed;ral, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações •. o ato constante da 
Portaria n° 999. de 30 de julho de 1993, que renova, por dez anos, 
a partir de 10 de setembro de 1992. a permissão outorgada à Rádio 
\· !le do Rio Pardo Ltda.? posterioiiDente ínç.Ôipôrada à Gazeta eo.. 
municações Ltda., para explor.u', sem direito de exclusividade, ser· 
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Gnmde do S.ul. . . 

Brasílía.4dejaneíro de 1994.-Itamar Franco .. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 112. DE 30 DE .iut:.HO ~E 
1993, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇO
ES 

ExcelentíssiniO SeDba: Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, a inclusa Porta

ria n• 999. de 30 de julho de 1993. pela qual renovei a permissão 
outorgada ã Rádio V ale do Rio Pardo Ltda., posteriOimente incor
porada ã Gazeta Comunicações Ltda" para eXplorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa 
Cruz do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos competentes deste :Ministéiio ·ma.mrestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo 
com a legislação aplicável. o que me levou a de_ferir o requerimen
to de ~ovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da Consti
tuição. o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja enca: 
minbado o referido ato. acompanhado do Processo Administrativo 
D0 29790.000597/92-15. que lhe deu origem. 

Respeitosamente. - Hugo Napoleão, Mínistro de Estado 
das Comunicações. 

PORT AR!A N" 999, DE 30 DE JULHO DE 1993 

Q_ Ministro de Estado das Comunicações. no uso de suas 
atribuições. de acordo com o disposto no arL 6°, inciso n do De
creto n"' 88.066, de 26 de janeiro-de 1983, e tendo em vista o que 
consta do Processo n• 29790.000597/92-15. resolve: 

I. Renovar, de acm:do com _o art. 33. § 3°, da Lei n° 4.117.-
de 27 de agosto de i%2, por de7 anos, a partir de 1 O de setembrO 
de 1992, a permissão outorgada à Rádio Vale do Rio Panio Lida •• 
pela Portaria n° 175, de 8 de setembro de 1982, posteriormente in
corporada à Gazeta Comunicações {..tda.. pela Portaria n• 277, de 9 
de ourubro de 1985. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de I3.diodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade 
de Santa Cruz do Sul. Estado do Rio Grande do SuL 

1 
Il A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta 

Portaria. reger-se-á pelo C6digo Brasileiro de Telecomunicações, 
'leis subseqüentes e seus regulamentos. · 

Ill. Este ato somente produzirá efeitos legais ap6s delibera
ção do Congresso NaciOnal. nos termos do § "3° do art. 223 da 
Constituição. 

IV. Esta Portaria entrará -em vigOr na data de sua publica
Jão·- Hugo Napoleão. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 97, DE 1995 
(n° 52195, na Câmara dos Deputados) 

__ Ã.prova. o ato que renova a cÕncessão outorga
da à Réde Atlântico Sul de Radiodifusâo Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão -Sonora em- oiida mé
dia na cidade de·Brusque, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I ° Fica aprOvado o __ ato a que se refere o Decreto s/n°.de ... 

4 de novembro de 1994. que renova por !O (dez) anos, a partir de 
26 de março de 1992, a concessão outorgada ã Rede Atlântico Sul 
de Radicdifusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida
de, setviço de radiodifusão sonOia em onda média na cidade de 
Brusque, Estado de Sãntã Catã.Iina. 

Art. 2° Esfci decreto legislativo ent:m eni vigoT na. data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 980, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos texmos do artigo 49. inciso Xll, combinado como§ 1° 

do artigo 223, da Constituição Federal. submeto ã apreciação de 
Vossas Excelências? acompanhado de Exposição de Motivos do __ 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 4 de novembro de 1994. que Renova a concessão ou
torgada ã Rede Atlântico Sul de R;tdíodífusão Ltda, para explorar 
serviço de ra.diodífusão sonora em onda média na cidade de Bms
que. Estado de Santa Catarina. 

Brasília, 9 de novembro de 1994.- Itamar Franco, 

E.M N" 160/MC 

Brasília, 22 de outubro de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~ 
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Submeto a apreciação de VosSa Excelência o incluso Pro
cesso Administrativo n° 29106001440'91-15, em que a Rede 
Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda, concessionária do serviço de' 
radiodifusão sonora em ODda. média. na cidade de Brusque, Estado 
de Santa Catarina, solicita renovação do prazo de vigência de sua 
concessão por mais de dez anos. 

2. O pedido de renovação enconlra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a eniíssora. -eStá funcio
nando dentro das características técnicãs a -ela attibuídas por este 
MiniStério. 

3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituiçãó, o ato de 
renovação somente produziní efeitos legais aj>ós deh'beração do 
Congresso Nacional, para onde deverá ser remetido o processo ad
ministtativo pertinente. que esta acompanha. 

Respeitosamente,- Dja!ma Bastos de Morais, Ministro de 
Estado das ComunicaçõeS. . . . . . . .. . . ·-

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1994 

Renqva a concessão outorgada á Rede Atlãnti .. 
co Sul de Radioaifusão Ltda.,para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda Ôlédia, na cidade de 
Bi'liSque, Estado de Santa Catarinã. 
- - - -- -- - - -

. O _presidente da República. no uso das atrit:uições: que Th.e 
conferem Os art.S. 84, inciso IV, e 223 da CoitStititição. e noS ter
mos do ait. 6•, mciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeirO de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n° 
29106.001440/91-15, decreta: 

Art 1 o Fica renovada, 
de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, por mais dez anos, a partir de 26 de março de 
1992, a concessão deferida à Rede Atlântico Sul de Radiodifusão 
Lida., pelo Decreto n• 87.002, de 9 de março de 1982, sendo man
tido o prazo residual da outoiga pelo Decreto de 10 de maio de 
1991. para executar. sem direitO de excfuSiVidã.Cle, setViÇO de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Brusque. Estado 
de Santa Catarina. · · 

Pluágrafo único. À execução do serviçO âe cidiodifusão. 
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-ã pelo Código Bra
sileiro de T e!ecomllDicaçlles, leis suàseqüentes e seos regulamentos. 

Art. 2° Este ato some.ote produzirá efeitos-legais após deli
beração do Congressó Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constimlçã6. · ··· · · ·· · · · · ·· · 

Art. 3°Este Decreto entra em vigõf·oa: data de sua publicação. 
Biasilia, 4 de novembro de 1994; 173~ da Independência e 

106' di RepúbliCa-- Itamar Franco- Djahua Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

lEGISlAÇÃO CiTADA 

• CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBUCAFEDERATIY ADO BRASIL 

TÍTULON 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOIT 
Das Atribnições do Congresso Nacional 

--------··-----·---.. -----·------·-
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacianal: 

I- resolver-defmítivamente Sobre trnta:dos. acordos ou atos 
intemacionais que acarretem encargos O\f comprõi:Iiissos griivosôs 
ao patrimônio nacional; · 

II- autorizar o Presidente da República.a declarar guerra, a 
celebrar a paz. a permitir que forças estrangeiras tranSiteri:i pelo 
tetritório nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalva
dos os casos previstos em lei complementar. 

ill - autorizar o PreSidente e_ o Vice-Presidente da Repúbli~ 
ca a se ausentarem do País quando a ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federaL au
torizar o estado de sítio, oU SuSpender qualquer uma dessas medidas; 

V- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exor
bitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

VI- mudar temporariamente sua sede; 
VII - ftxar idêntici remuneração para os Deputados Fede

rais e os s-eoadores eni cida legislatura. paia a subseqüente, obser
vado o que dispõem os arts. 150. n. 153. m e 153, 2, 1; 

vm - fixar para cada exerçício fmanceiro a remuneração 
do Presidente -e do Vice-Presidente da República e dos .fvfinistios 
de Estado, observado o que dispõem os arts. 150 ll 153, m e 
153, 2. I; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente 
da RepUôliCa e apreciar Os relatórios sobre a execução dos planos 
de governo; 

X - fiSCalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administra
ção indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competência legislatiya 
em-face-da atiibuição normatiVa doS outros Poderes; 
~ XII- apreciar os a tos de concessão e renovação de conces-
são de emissoras de rádio e televisão; 

Xlli- escõlher dois terços dos membros do Tribunal de 
Contas da União. ·-

XIV -. aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes_ a 
atividades nucleares; 

XV- autorizarrefeiendo e COilVocar plebiscito; 
XVI- autorizar, em .terras indígenas., a exploração e o apro

veitamento de recursos hídricos e· à peiqllisã.-e lavra de riquezaS 
minerais; - - - - -

XVII - aprovar previamente a alienação ou concessãO de .. 
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares. 

TÍI1JLO vl:n 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO! 
Disposição Geral 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete- aó Poder Executivo outorgar e renovar 
concessão, permissãO e autorização para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens observado o princípio da complemen
tandade dos sistemas privado;público e estatal; 

§ 1 o O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 
64, §§ zoe 4°, a contar do recebimento da mensagem; 

§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá 
de aprovação de no mínimo dois quintos do Congresso Naciomil 
em votação nominal; 

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efei
tos legais após deliberação d_o Congresso Nacional na forma dos 
parágrafos anteriores; -
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§ 4° O-ca.D.celamento da concessão ou peinllssão antes de 
vencido o prazo. depende de decisão judicial; 

§ SO O prazo da COnCeSsão ou pem:ússão Será de dez ·anos 
para as emissoras de rádio e de quinze par.1 as de televisão. 

(À Comissão de Edilctzi;ão.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 98, DE 1995 
(N° 35195, aa Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que reuova a permissão-outorga· 
da a Rádio Cidade de Cascavel Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sooora em freqüência modu
lada na cidade de Cascavel, Estado do Panmá. 

O Cori.gress<:5 Nacional decreta: . 
Art. 1° Fica-aprovado o-ato que se refere a Portaria."n° 93, de 

22 de junbo de 1992, que renova por lO (dez) anos. a parur de3 
de agosto de 1991, a peimissão outoQlada a Râdio Cidade de Cas
cavel Ltda. para explorar. sém direito de exclusividade. serviço_ de 
radiodifusão soneta em freqllência modulada na cidade de Casca
vel, Estado do l'aianá. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
stia publicação: 

MENSAGEM N• 300, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos: teiiD.os do artigo 49, inciso XIT~ combinado com o § 1° 

do artigo 223, da COilStitilição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional. acompanhado de Exposíção de MOtivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Tru!Sportes e das Comunicações, o 
.ato constante da Penaria D.0 93, de 22 de junho de 1992. que reno
va a permissão da Rãdio Cidade de Cascavel Ltda.. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na "cidade 
de Cascavel Estado do Pa=á. · 

BI3Sí!ia, 21 de julho de !992.- F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVÓS No 53)92.SNC, DE 22 DE JUNHO 
DE 1992, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMU-
NICAÇÕES - . . . ~ . -

ExcelentísSimo Senhor Presidente da Reptiblica. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n• 93, de 22 de jilnbo de 1992. pela qual renovei a permis
são da Râdio Cidade Cascavel Ltda. para explorar serviço de rn
diodifusão sonóta éfu freqüência modulada,·na cidade de Casca-
vei,Eslado do Panná.. - . . . 

2. Os órgãos competentes deste :Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamen_te instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de ·renovação.. . . 

3. Esclareço que, nos termos do § 3• do art. 223 da C<msti
tuição. o ato" de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria. acompanhada 
do processo administnlti:Vo que llie deu origem. 

Respeitosamente. Alfonso Alves de Camargo NeUo. Mi
Distro de Estado dos Tru!Sportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

PORTARIA N"91.DE21 DE JUNHO DEim 

O MiniStro de Estado dos TilliiSp(lrtes e das Comunicações, 
no uso de suas atnõuiçõe-s e de acordo com o disposto Jio-art. 6°, 
incisO II. alínea d, da Lei n• 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo 
em vista o que consta do Processo D0 29.105-000306191; resolve: 

I- Renovar. de acordo com.o art. 33,·§ 3°, da LeTD."b" 4.117~
de 27 de agosto de 1962~ pbr 10 (dez) anos, a partir de 3 de agosto 
de 1991, i permiSsão outorgada _à Rádio Independência Cultural 
de CasCavel Ltda, pela Portaria n• 13.8, de 27 dé julho de 1981, 
amalmente denominada Rádio Cidade_ de Cascavel Ltda.., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Cascavel. Esrado do Pa
raná. 

II- A execução do serviço, cuja OUtorga é ierióvada por 
esta portaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
çê)es. leis subseqüeDtes e seus regulamentos. 

m_- Este ato someDte produzirá efeitos legais após dehõe
ração do Congresso Nacional. nos termos do § 3• do art. 223 da 
Constituição. 

IV- Esta portaria entta em vigor na data de sua publicaçãO~ c 

-Alfonso Alves de Camargo Netto. 

(À ComiMIW de Ed_ucação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 99, DE 1995 
(N" 4f;/95, oaCâJnara dos Deputados) 

Aprova o ato qUe outorga concessão à Funda .. 
ção Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná 
para executar serviço de sons e imagens (televisão) 
na-Cidade de GuatapuavL Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art..l o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n. de 

15 de }lnbo de 1993, que ourorga. por 15 (quinze) anos, eoncessãó · 
à Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do Paraná para 
~xerutar. sem direito de exclusivida~ serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), com íms exclusivamente educativos na 
cidade de GuarapUava, Estado do Paraná. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. ; 

MENSÀGEM N" 873, DE 1993 

~eoll<>res Membros çlo Congresso Nacional. . 
Nos termos do .rtigó 49: inciso Xll-eombilÍando oom o § 

_l0 do a@_go_ ;!23_,_c!l! . ~tituiçãQ l'ederal, subiDI'l<>. à apreciação 
-de Vossas Excelências, acoinpanhado de Exposição -de Mo-tivõS do _.: 

Senhor Ministro -de Estado das CotmmicaÇôes, o ato costante __ do 
Deereto clC 15 de junbo de 1993, que "Outollla à Fundlição Pio
neira de Radiodifusão Educativa -do Paraná concessão para execu-
tar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com íms --=-

exchlsivamente educativos, na cidade de Guara!XIava, Estado do 
Pa=á". . 

Brasília, 24 de novembro de 1993.- Itamar Fraoa>. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"-70/9:3;Mc DE 8 DE JUNHO 
. DE 1993. DO SR. MINJSTRO DE ESTADO DAS COMU-

NICAÇÕES .. - -

Excelentíssimo S_enha Presidente da República., 
. Submento à apreciação de Vossa Excelência o incluso pro

jeto de decreto, que outorga concessão à fundação Pioneira deRa
diodifusão Educativa do Paraná, para executar Serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens (televisão). com fms exclusivamente edu- __ _ 
cativos, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. -

2. cu_., ressaltai que o pedido e!lCOiltnl-se devidamente . 
instruído de acordo com a legislação aplicavél, demonstrando pos
suir a entidade as qualificações exigidas para a execução. do serviço. 

3. Esclareço ainda que no art. 2° do Projeto, em atendimen
to ao disposto no § 3• do art. 223, da Coristituição. estebelece que 
o ato de outorga someDle produzirá efeitos legais após deliberação 
do Coogresso Nacional. 
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4. Em razã:o disso. solicito a Vossa ExcelêiÍcia sejam os au
tos do anexó proc_esso administrativo enca.mbJbados ao Congresso -
Nacional. 

Respeitosamente, - -Hugo Napoleão, Ministro de Estado 
das Comunicações. -

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1993 

Outorga à Fundação Pioneira de Radiodifusão 
Educativa do Paraná concessão pãra ~ecuiar sêrvl
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com 
rms exclusivamente educativos, na Cidade de Guara
puava, Estado do Paraná.. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223_,_ caput, da Constituição, de 
acordo com <Hlisposto no art. 14, alínea d. do Decreto-Lei n° 236. 
de 28 de fevereirO- de 1967. e tendo em vista_o que consta do Pro
cesso n• 29.WS-000835/88, decreta: 

Art.. 1 o Fica outorgada à Fundação PioD.eira d~ Radiodifusão 
Edutativa do Paranã conc"essão para _executar, pelo prazo de 15 
(quinze) anos, sem direito de exclusividade,_ serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), com fins excluSivamente- educa

Brasília: 25- de nov:C:mbro de i994.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 182/MC, DE 161lE NOVEM
BRO DE 1994. DO SENHOR MINIS1RQ DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senbo~ Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa_ Excelência o incluso Pro

cesso Administrativo n_o 50820.C0062U93-, em que a Rádio Cufm
ra de Joinville Ltda.: Concessionária do sezviço de radíodifusão so
nora em Crida média, na cidade de Joinville, Estado de Santa Cata
rina, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por 
mais dez anos. -

2. o-pedido de renovação encOntra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a emissora está funCio
nando dentro das caracteristi.cas técnicas a ela atribuídas por este 
:Ministério. --- --- -- -

3. Nos termos do§ 3° do art. 223 da Constiruiçãó. ó ·ato" de 
renovação some:ate produzirá efeitos lega.ís após deliberação do 
Congresso Nacional, para onde deverá ser remetido o processo ~~-
nllnístrativo pertinerite, que esta acoinpa::oha. - _ 

Respeitosamente,- Djalma Santos de Morais, Ministro de 
Estado das Comunicações. - -

tivos, na Cidade de Guarapuava, Estado dO -Paiiná. 
. Parãgrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-ã pelo DEi:RErO bE 22 DE NOVEMBRO DE 1994 

C6digo Brasileiro de TelecoiiiUD.icaç&s, -leis SubseqüeDles e seus ã Renova a concessão outorgada Rádio CuUu-
regulamentos.. ra de Joinville Ltda., para explorar serviço de radio. 

Art. 2° Este ato somente produziiá efeitos legais após deli- difusão sonora em Onda médfa, na cidade de Joinvil-
beração do Congresso Nacional. nos texmos do § 3° d<? art. 223 da le, Estado de Santa Catarina. 
Constituição. - - - -- -

Art. 3° O contrato decorrente da concessão será celebrado - O Presideliie -dã.-República. no uso das atribuições que lhe 
em 60 (seSSenta) diaS- contados da publicação da deliberação do conferem os arts. 84. inciso N, e 223- da Constituição e nos ter-
Congresso Nacional. sob pena de nulidade do ato de outorga. mos do art. 3°, inciso I. do Decreto n° 88.066: -de 26 de janeiro de 

Art.4°Estedecretoentraemvigornadatadesua.publicação. 1983, e tendo em Vista o qUe cons~ c:J9 -~esso ~'4-o 
Brasília, 15 de junho de 1993; 172° da Independência e 50820.000621/93. decreta: _ _ _ _ _ 

105° da República.- Itamar Franco- Hugo Napoleão. Art. 1° Ficà renovada, de acotdo com o a..rt. 33, § 3°, da L.ei 
~ no 4.117. de 27 de agosto de 1962. por mais dez anos, a partir de 

(A ComisSão de Educaçtfo.) 1° de D.ovembro de 1993~ a concessão de,{erida à ~dio Cultura de 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI\ÍO N° 100,'0E 1995 Joinville Ltda, renovada j)elo Decr-eto n• 89330;de 25 de janeiro 

{N° ~5, na Câmara dos Deputados) - de 1984., cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo .DeCret9 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Cultura de .foinville Ltda~ para executar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média nã ci
dade de Joinville, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: .. _ ·~ . 
Art. 1° Fíca aprovado o ato a que s-e refere o Decreto s/n°, 

de 22 de novembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a par
tir de 1° de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio 
Culo.Jra de Joinville Ltda .• para executar, sem direito de exclusivi· 
dade, serviço de :radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Joinville. Estado de Santa Catarina. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação-. - - -

MENSAGEM N° 1.062, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo 49, inciso Xll, combinado com o § 1 o 

do artigo 223. da Constituição Federal, submeto ã apreciação de 
Vossas Excelências, acompanhado de ExposiçãO -de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das ComuniCações, o ato constante do 
Decreto de 22 de novembro de 1994, que "Renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Joinville Ltda._._ para explorar serviço 
de xadiodifusão sonora em Onda média, na cidade de Joinville, Es
tado de Santa Catarina". 

de 10 de maio de 1991. para executar. sem direilo de exclusivídaM _ 
de, serviço de :radiodifusão sonora em onda média. na cidade de 
Joinville, Estado de Santa Catarina..: ~~ 

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifus~. 
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se--i pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqúentes e seus regu~
mentos. 

Art. zo Este ato soinente produzirá efeitos legais após deli~ 
beração do Congresso Nacional, nos termos do § 2° do a.rt. 223 di 
Constituição. -- --

A.tt. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãO: 
Brasília, 22 de novembro de 1994; 173° da Independência e 

106° da Ref!ública.- Djahna Bastos de Morais. 

(À Comissão áe Educação.) 

PROJETO DE. DECRETO LEGisLATIVO W 101, DE 1995 
(N° 43.195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Socie .. 
dade Rádio Montanhesa Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüênda modulada na ci
dade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1° Fica aprOvadO o aiõ-a que-se refere a Portaria n° 126. 

de 13 de março de 1990. que outorga ·peririisSão à Sociedade Rá-
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dio Montanhesa Lida. pára explorar, pelo ptaZO de 10 (dez) anos, _ 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de v"""" Estado de Minas Gemis. 

. Ili - Esta permissão somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Cougresso Nacioua! na forma do art. 223, parágta-~ 
fo terceiro, da ConstituiçãO. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
. sua publicação. 

MENSAGEM N" 476. DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos tetmos do art. 49, inciso XU combinado com o + 1 o do 

art. 223, da Constituição Fede<a!, submeto .à apreciação do Con, 
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do hoje 
extinto Ministério ds Comunicações, o ato c:::onstame âa Portaria n13 

126, de 13 de""">" de 1990,que outotga pemlissão.àSociedade Rá
dio Montanhesa Ltda., pare explorar, pelo praw de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em fre.. 
qüência modulada, na cidade de V"""" Estado de Minas Gemis. . 

Brasília, 7 de agosto de 1992. 

EXPOSIÇÃO DE-MOTIVQS N" 190190, MC DE 14.PE MARçO 
DE 1990, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMU
NICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da R~blica. 
De confom:rida.de com as atribuições legais e regulamenla

reS oometidas a este Ministério. detemrinei a publicação do Edital 
n• 114/89, com vistas à implantação de uma estação de Iadiodifu
são sonora ei:n_ fteqüência modulada. na cidade de VIÇOSa. Estado 
de Minas Gerais. 

2. No prazo estabelecido pela lei. acoxreram as seguintes 
entidades: 

Sociedade viÇ<>sa pmmoção e divulgação Ltda.; 
FéreS. AAD, Resende Rádio FM Ltda ... 
Sociedade Rádio Montaiihesa Ltda., 
Rádio Colúmbia Ltda. e 
Global ComunicO!;ãó Ltda. 
3. Submetido o assunto ao ç_xa.m,e_d9S cXgãos competentes 

deste Ministério, as conclusões foram no sentido de quey sob os 
aspectos técnico e jUrídico. as entidades proponentes satisfizeram 
às exigências do Edital e aos requisitos da legislação específtca de 
radiodifusão. 

4. Nessas condições. ã vista ;las entidades que se habilita· 
ram (quadro anexo) à execução do serviço objetb do edital tenho 
a honra de encaminhar o assunto à elevada. consj.deta.çã.o de Vossa 
Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacio
nal a anexa portaria de pezmissão. O ato de outorga somente virá a 
produzir seus efeitos legais após dehõeraçã9 ao Congresso Nacio
ua!, na f= do parág:mfo terceiro, do art. 223, da Constituição. 

Renovo a V assa Excelência meus protestos do mais profun
do respeito. - Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N" !26, DE 13 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das' Comunicações~ usando das atri
buições (Jue lbe conferem o art. 1° do Decreto n° 70.568~ de 18 de 
maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, com a redação dada pelo Decreto n• 88.067. de~26 de ja
neiro de 1983. e tendo em vista o que consra do Processo MC n° 
29000.D07201/89, (Edital n• 114189), resolve: 

I - outorgar permissão ã Scx".edade Rádio Montanhesa 
Ltda., paia explorar, pelo ptaZO de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade,. serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Viçosa. Estado de Minas Geillis. 

II- A permissão ata outorgada reger-se-á pelo Código Bta
sileiro de Telecomunicações, leis subseqúentes, regulamentos e 
obrigações assumidas pela outorgada e111 sua proposta. 

rv- Esta Portaria entre em vígor na data de sua publicação-._ 
-Antônio Carlos Magalhães. 

(À Comissão de Educação.) 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O expedieme 

lido vai à publicação. 
O Projeto de Lei da Càmara n• 87, de 1995 (n°4.419/94, na 

Casa de origem), ficará sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a-
f.un de receber emendas. nos termos do art.235, II, "d", do Regi.: 
mento Interno. combinado com o art.4° da Resolução n0'37, de 
1995, do Senado Fedeilll. 
. · · O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Presidência 
determina a anexação do Projeto de Decreto Legislativo n° 86, de 
1995 (n• 58/95. na Casa de origem), lido anteriormente, ao proces-

. sado do Projeto de Decreto Legislativo n• 64: de 1994, por tratar
se de emta relativa ao texto da_ Cqnvenção objeto desta proposi
çãD e devolve a matéria à Comíssão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, para reexame. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nos termos do 
art. 376, "c", do Regimento Intei:no. combinado com o art. 4° da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fede<al, os Projetos de De
creto Legislativo n•s 87 e 88. de 1995,lidos antoriormente, terão, 
perante a Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Naciooal o 
prazo. de cinco dias úteis para recebimento de emendas, fm.do o 
qual, a referida Comissão terá quinze dias úteis. pronogávcis por
igual período, para opinar sobre as rroposições. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Os Projetos de 
Decreto Legislativo n•s 89 a 101, de 1995, lidos anteriormente. lr.l
mit.arão com prazo determinad6 de qua:renfã e cinco dias, nos ter
mos dos arts. 223; § 1°, e 64. § 1°, da Constituição, oonibinados 
com o art. 375 do Regimento lntemo. 

De acordo com o art. 122. n. "b". do Regimento lntemo. 
combinado com o art. 4°. da Resolução n° 37~ de 1995, do Senado 
Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco 
dias úteis perante a Comissão.de Educação. 

. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Esgotou-se na 
seXta-feira última o prazo previsto_ no art. 91. § 3°. do Regimento 
Interno. combinado com o art 4° da Resolução_ no 37, de 1995~ do 
Senado Federal, sem que tenha sido interposto recurso? no sentido 
da apreciação.pelo. Plenário do Projeto de Lei do Senado D0 58, de '"" 
1995. de autoria do Seilador Emandes Amorim. que autoriza a 
criação do Departamento Federal de Combate ao NarcotráfiCo no 
âmbito do ?vfinístério da Justiça. e dá ootras providências. 

A matéria foi rej~itada em apreciação.conclusiva pela Co
missão de Constituição. JusPça e Cida.dauia .. 

O projeto vaí ao Arquivo. 
. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Sobre a mesa. re,_ 

querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em eXercidO~ Sena
dor V a!mir Campelo. 

·É lidÓ o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.115, de 1995 

Com fulcro no art. 101. V. do Regimento Interno do Senado 
_ Feder;al, vimos, respeito_~ente. requerer a V. Ex• que se digne, 

como Presidente do Senado Federal. submeter a douta Comissão, 
de Constituição. Justiça e Cidadania a-consulta, ao fmal formula
da. com base nos fundamentos a seguir expostos: 

I -Dos Fundamentos 

O Direito Constitucional brasileiro contemplou. pela pri
meira vez com a Constituição de 1988- em seu a:rti_go-61- previ
são expressa conferindo ao Procurador-Geral da República a com
petência para propor projetos de leí. 
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A Cana. Magna de 1988, porém, oao contemplou dispositi
vo expresso. acerca de tramitação, a partir da Câmara dos Deputa. 
dos, do projeto de lei de iniciatiVa do Procurador-Geral da Repú~ 
blica (vide art. 64). A exemplo das demais Constituições brasilei
ras, estabeleceu o inicio da tramitação pela Câmara dos Deputados 
apenas para os projetos de lei de iniciativa do PreSidente da Repú
blica. do Supremo Tribunal Federal e dos triWnais Superiores.. 

II-D" Consulta 

Em face do exposto. passamos a fõmmlar, em itens. a Con
sulta que, rogamos a V. Ex• seja encaminhada à Comissão de 
Coustituição, Justiça e Cidadallia: 

1 - Qual é a regta que estabelece ter, sempre, inicio na Câ
maxa dos Depurados a tramitação de projeto de lei apresentado 
pelo Procurador-Geia! da República? 

2 - Se inexiste previsão expressa, quer na Constituição Fe
deral quer em outro texto nonnativo, com base em que o Procuxa
dor-Gera! da República encaminha, sempre à Câmara dos Deputa
dos, os projetas de lei de sua iDiciativa? 

2- E juridicam.ente pos~ível o estabelecimento. do princípio 
da alternância, isto é, os prbjel.os de lei de iniciativa do Procura
dor-Geral da República, teriam a sua tramitação Iegislã.tiva inicia
da ora pelo Seoado Feclara! altemadamente? 

Nestes lemlos, pedimos e esperamos a resposta da douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1995.- Senador Lúcio 
Alcânlati. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- O requerimento 
lido será submetido à deliberação na próxima sessão.. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador José Eduardo Dutra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.116, DE 1995 

Requeiro. nos termos do art. 255, inciso II, letra "c", n° 12. 
do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
229, de 1995, de autoria da Comissão Esj>eci.iil do "Vale do São 
FI3.Ilcisco" que "dispõe- sobre a Política Nacional de Irrigação e 
Drenagem e dá outras providências", seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Sala das Sessões. 21 de agosto de 1995.-Seoador Joe! de 
Hollanda. • -

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- 6 requerimento 
lido ser.í oportunamente incluído em Ordem do lJia, nos !elmos do 
disposto no art. 255, inciso n. alínea c. item 2. ao Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido: pelo Sr. 1 o secre:-
tário em exercício. Senada: José Eduardo :ÔUtra. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.117, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teJlilos do art. 172. itid.so I, do RegimeDto Intemo, re

queiro a inclusão. em Ordem do lJia, do Projeto de Lei do Senado 
n• 208, de 1995, que denontioa o Aeroporto Internacional do Ga
leão como Aeroporto Internacional Tom Jobim, cujo prazo oa Co
missão de Educação acha-se esgotado. 

Sala das Sessões, 21 da agosto de 1995.-Júlio Clllllp05. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O requerimento 

lido ser.í incluído em Ordem do Dia, oportUDatííente, nos termos 
do art. 255. II. c. 3. do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, requerimeD.to será lido pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador José Eduardo Outra 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.118, DE 1995 

Nos termos do art. 58 da Constituição Federal e dos ans. 71 
e 74 do Regimento Interno do Senado Federal requeiro a criação 
de uma Comissão Temporária Interna. constituída por nove sena
dores titulares e nove suplentes para estudar a reforma tribulária 
durante um perlodo_de 60 (sessenta) dias. 

Sala das Sessões. 27 de agosto de 1995. - Senador Reoaã 
Calheiros 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -0 requerimentO 
~do será. incluído em Ordem do Dia. oportunamente, nos termos 
do _disposto no art. 255, IT, c, do Regimento Interno. 

. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senai:l.or José Eduardo Outra 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 238, DE 1995 

Dá oova-i-edaÇio·ao § zo d~-:art.--sl-da Lei n° 
8-069, de 13 de julho de 1990-Estatuto da C!'Íallça e 
do Adolescente- e acrescenta-lhes os§§ 5°, (,o, 7" e 8°. 

O Congresso Nacional deCreta: 
. Art. I" O art. 51 da Lei n• 8.069. de 13ju!ho de 1990 passa 

a vigorar acrescido dos§§ 5°, 6°, 7' e go e com o seu arual § 2° na 
forma da seguinte redação: __ 

''Art. 51. ·-··-··-··-··-··-··-----·-·-:·-··-

§ zo A autoridade judiciária, de oficio Ou a reque
rimento do .M1nistéiio Público, determinará a apresenta"~-
ção do texto pertinente à legislação estrangeira, acompa
nhado de prova da respectiva vigência. -- -- -

. § 5° Resolvida a adoção, antes da saída do menor 
do País>será. realizado exame médico completo da capa
cidade física e psíquica do adotado, comprometendo-se 
o adotante a remeter à autoridade judiciária brasileira 
competente, a c~ seis meses. e até que a criança com-' 
plete 12 (doze) .aDas de idade, os resultados dos mesmos 
tipos de exames médicos. 

§ 6° Nas hipóteses de faleciniento ou ausência do .. 
adotante, pessoa por ele previamente indicada para esse 
fim informará o consulad_o brasileiro sobre a guarda do 
adotado, que disso dará ciência à autoridade judiciária 
competente para. se for o caso, tomar providências. 

§ 7' Ocorrendo a dissolução da sociedade oonju
gal do_ adotante, este a informará ao coosultado brasilei
ro, que dará ciência à autoridade judiciária competente. 

· § 8° Ocorrendo o falecimento do adotado, o oon
sultado brnsileiro providenciará a remessa, à autoridade 
judiciária brasileira competente, dos. comprovantes da 
natureza e das circunstâ.ncias do óbito." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãO. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Inicialmente, oonsigne-se a oolaboração da Câmara Municipal 
da Estância de Br.tgança Paulista. cujos integrilntes, atemos à impor
om:;. do texto relativo ao Estatuto da Criança e do Ado!esoente, vota-
1'3Dl e aprovmam moção favorável ao encaminhamento, ao Congresso 
Naciooai, de proposta de alteração do art. 51 da referida lei. 

A proposta relativa ao § 2° do art. 51 é no sentido de se 
transfoxmar em obrigatoriedade a faculdade que hoje tem. a autorida
de j.Idiciária p3ra detmninar a apresentação do leXto pertinente à le-
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gislação estrangeira tia respectiva prova de vigência. Não a deter
minando o Juiz. reque:rê-Ja-á o representante do MmiStério Públi-
co. 

A razão da proposta é bem simples: com freqllência, os pos
tulantes estrangeiros à condição de adotantes não se inteiram. pre
viamente, sobre as exigências dos respectivos países. Quando tais 
exigências selD.Compatibilizam com as normas brasileiras, frustra
se todo o processo de adoção, com .os consectários· negativos que 
disso decorrem. tanto para os operadores do Direito, nela envolvi
dos, quanto parn. o próprio adotando. 

No que tange ao § 5°, a intenção é-de coiJfrolar o estado de 
saúde das crianças brasileiras adetadas poc esttangeiros, pam que 
se mantenham, pelo menos, nas condições apresemadas DO mo-
mento da adoção. Demais disso, o dispositivo alertará nossas auto
ridades, vinculadas ao assunto, sobre eventuais anormaliclades na 
destinação dessas crianças. 

O § 6° proposto tem por objetivo resguardar as crianças bta
sileilas adotadas por estrangeiros. de situações imprevisíveis, 
como a tepentina perda da tpem6ria ou o falecimentó. do adotante, 
hipóteses em que tais ciia.nÇas restariani aO desam_paro e sem refe
rênciaS em país estranho. A simples indicação prévia 'de um vizi
nho ou parente do adotante. quando ainda em curso o processo de 
adoção, é medida que, oportnnameDte, fX'der.i ser útil ao aciona
meDlo do consulado btasileiro com visuls à regularização da guar
dado menor. 

A alteração que se iDtenta com acréscimo do§ 7° ao art. 51 
do Estatuto Menorista também vincula-se ao controle do menor. 
pois nem sempre se mantêm as cm:tmstância.s pessoais dos adotan~ 
tes: estrangeiros., exibidas durante o processo de adoção, no Bra~ 
sil. Verificada alteração grave. relativamente à guarda. é de 
bom alvitre que a autoridade consular tome ciência e informe ã 
. autoridade judiciária brasileira, vinculada ao assunto. as cir
cunstâncias em que· se- encontra o menOr e as medidas de prote~ 
ção que se impõem. 

Uma das hipóteses estudadas é a mantença da guarda 
pelo cônjuge ou companheko do verdadeiro adotante, quando 
este se afasta do lar em razão de dissolução da sociedade conju
gal. Seu ex..:ônjlge ou companheiro, que não teDh:i participado do 
processo de adoção, será pessoa não avaliada e, cOnseqüentemen
te. não credeJ!Ciada pela comissão ~que trata o art. 52 do Estatu
to. O menor, nesSe caso, restaria sob a guarda de um esttanho ãs auto
ridades brasileiras e sem os referenciais cpe odgina.pm a _concessão. 

Por fun, a proposta de acréscimo do § 8° refere-se ã neces-
sidade de controles estatísticos e ci:rcuostanciais dos óbitos de 
crianças brasileiras adotadas por estrangeirqs.."De fato, há riscos na 
adoção por estrangeiros, e bá denúncias de que cóanças brasileiras 
adotadas. na verdade destinam-se ao sacrificio, com implante de 
seus órgãos em outras. . ___ _ 

Malgrado tais demíncias, e até a conf~ de alguma 
dessas notícias. é certo também que outras crianças brasileiras, vi
vendo em absoluta miséria. são passíveis de adOÇ.ão por estrangei
ros e não podem ser privadas da oportunidade de uma vida digna. 
Impede, pois. que essas adoções continuem a ser deferidas. mas é 
imperativo, também, que se criem mecanismos de controle de óbi
tos de brasileiros adotados por estr.mgeiros. 

O dispositivo que Ora se propõe tem em mira exatamente fi
xar uma forma de controle dos eventuais óbitos de crianças brasi
leiras adotadas por estrangeiros, com o que, afinal. se identificarão 
os países onde essas crianças de fato alcançam a dignidade. inte
gradas a lares saudáveis, e se evitarão as adoções por_nacionais de 
países que assim não pri:>cedam. cobraDdo-se destes últimos ares
ponsabilidade pelo destino de crianças e pelos óbitos em circuns
tâncias não aceitáveis. -

Sala das Sessões. 21 de agosto de 1995.- Senador Bernar• 
do CabraL 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LE1N"8.069,DE 13DEJULHODE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lesce~~te, e dá outras providências. 

(Publicada no Diário ~Oficial da União de 16 de 
julho de 1990- Seção I) 

Art. 5 I. Cuidando-se de pedido de adesão formulado por 
estrangeiro residente ou domiciliado fora do País. observar-se-á o 
disposto DO art. 31. 

§ 1° O candidato deverá comprovar. mediante documento 
expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, es
tar devidameote habilitado à adoção, consoante as leis do seu país. 
bem como apresentar esfudo psicossocial elaborado por agência 
especializada e credenciada no país de origem. 

§ 2° A autoridade judiciária. de ofício ou a requerimeDto do 
Jl..1inistério Público. poderá deteilllÍilar a apresentação do texto per
tinente à legislação estrangeira, acomp:mhado de prova da respec
tiva vigência. 

(À ComissãO de Assuntos Sociais --tkcisão termi:--
nativa.) 

_ O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O projeto será 
publicado e remetido à comissão competente. 

Há oradores inscritDS. . 
Com a palavra o Senador V abnir Campelo, que disporá de 

WWoo~ - -
O SR. V A:LMIR, CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se-, 

guinte discurso.) - Sr. Presidente. S~s: e Srs. Senadores. neste mo
mento; simo uma indescritível satisfação por estar aqui homena
geando os homens livres ~:de boDs costumes, por ser co-partícipe 
da alegria desses homens qu_e, por uma causa justa e perfeita. tor
naram-se obreiros. cuja preocupação maior está no seu dever para-
com a Pátria e na arte de praticar o bem. -

Refrro-me, Srs e Srs. Senadores. aos adeptos da Maçonaria. 
que.ontem. 20 de agosto. cori1emoiaram o Dia dO Maçom. 

Pcxlemos afirmar~ sem qualquer risco de incon'er em erro, 
que em tcxios os eDJirOOndimentos bem-sucedidos. onde se colo
cam a liberdade e a virtude em primeiro lugar. existe uma influên
cia proveniente da :Maçonaria. Todos n6s sonios conhecedores da 
contribuição que a Maçonaria tem proporcionado à humanidade, 
tanto na libertação dos povos quanto no combate às desigualdades 
sociais; tanto na luta contra o autoritarismo quanto oa erradicação 
da miséria. - -

Não é novidade para ninguém o fato da participação dos 
maçons na RevoluçãO F~ quando o humanitarismo de.stzo.:"
nou o regiiae feudal que vigiava naquele país. Também não cons
titui nenhum segredo a incansável luta dos maçons no Brasil Im-

~ perial, em favor da independência e, mais tazde, pela Proclamação 
da Repúbli<:a. . ~ 

Hoje. c;omo vivemos em plena democracia. a Maçonaria en
oontra-5e afaslada da vida política nacional, porem, jamais ador
mecida. Se algum dia a Pátria vier a ser alneaçada. se os direitos 
do homem e do cidadão vierem a sofrer qualquer fonna de restri
ção. não tenho dúvida de que os maçons empunharão a espada fla
mejante. cujo brilho cegará os algozes da humanidade, cujo fio eli
minará os regenetados da Pãtria. 
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No campo social. sn e Srs. Senadores. são notáveis as 
obras de origem maçôoica. DiscretOS.- os maçons participam dos 
segmentos sociais, estendendo a mão amiga aos inCrias- favoreci
dos. Mediante a prestação de serviços e de assistência social dC na:..: 
tureza diversiflcada. a Maçonaria tem revigorado milhares de fa
mílias que. por obra do destino, antes., viram faltar ó pão na mesa, 
os fl.lhos sem escola e seus doentes sem amparo. 

Quanto a essa efiCiência da Maçonaria, na arte de pratiCar o 
bem. não é preciso ir muito longe paii tiuscar exemplos. Aqui 
mesmo, em Brasília, através da Fundação Gonçalves Lêdo, da So
ciedade O Compasso e de outras CDt.idadeS iristituídas pela Maço
naria, milhares de necessitados foram beneficiados com alimento. 
aga.saiho, assistência odontológica e etisinO pt0fisSiODãliZ2nte. 

A Fundação Gonçalves Udo, entidade filantrópica e de ca
ráter assistencialista, mantida pela Maçonaria do Distrito Federal. 
atende aos deficientes f'ISicos mensalmente, mediante empréstimos 
e doação de aparelhos ortopédicos e cadeiras de rodas; presta as
sistência odontológica, estimativamente, a deZ pesSOOs por dià, in
cluindo próteses, obturaÇões e aplicação de flúor. através das cam
panhas do alimento e do agÓsalho. distribui anualm..;te alimentos 
não perecíveis e vestuários a 700 famílias em média. Na área cul
tural. essa instituiçãO Maçônica oferece, ainda,- D.õ- Recanto das 
Emas. ensino agrotécnico e artesanal aos meninos e meninas ca-
reiltes daquela região. -

Isso. Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. é a Maçonaria 
ptaticada nos dias de hoje. 

Coordenada a nível naciODa.l por seu Gtão-Mestre Gernl. 
Desembargador Francisco Murilo Pinto, e no Distrito Federal pek> 
Grão-Mestre João Coneia Silva Filho, essa ordem iniciática inves~ 
te intensamente no homem. Através de eswdos e da prática de 
seus princípios basilares - que são a igualdade. a liberdade e a fià
lemidade -.lapida seus adeptos e promove o bem-estar da humani
dade. 

Sem qualquer ostentação ou alardeio. a Maçonaria do Brasil 
cumpre seus desígriios. Sem nada pedir em tioca, presta inestimá
vel contribuiÇão ao Governo, ajudando-o a reduzir as desigualda
des sociais e a etradicar a pobreza. Por isso. Sr~ .Presidente. hoje 
faço questão de ressaltar a importância dos maçons no desenvolvi
mento social. político e cultural de todas as nações. 

Parabenizando _os maçons pelo transcurso de sua data. que
ro, aqui, demonstr.u" a minha alegria 'em fazer parte desta família e 
incentivar a todos para que continuem a sezvir a humanidade como 
Operuio& ·do Gt:mde Aiquiteto do Ulliverso. -sêmeando o bem. a 
paz e a prosperidade em todos os cantos do Universo. 

Exao que tinha a dizer. Sr. Presiden";.Muito obrigado. 

DuronJe o discurso do Sr. Vabnir Campelo, o Sr. 
Jefferson Peres, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala
vm ao nobre Senador Jefferson Peres. V. &.• dispõe de vinte mi
nutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Pn:sidente. eu me ins
crevi para a sessão de 3manhã c, em conseqUência, desisto do meu 
pronunci.a.nlento hoje. Mas peço a palavra para levantar uma ques~ 
tão de ordem. 

O SR.. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. Ex• tem a 
palavxa. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM Para uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:sidente, no dia 27 . 
de junho, o Presidente do Superior Tribunal Eleitor.U eDcamjnbou 

ao Senado um conjunto de propostas de anteprojetos de mndança. 
na cngamzação da Justiça Eleitoial. da Lei Orgânica dos Partidos e 

do novo Código Eleitora!. Que encaminhamento foi dado a essaS 
propostas, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Nobre Senador 
Jeffe:rson Peres. a matéria foi publicada no Diário do Congresso 
Nacional para conhecimento de todos os Senadores. Esse foi o en
camiDhamento dado pela Presidência do Senado Federal 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 
V. Ex'"tem apalavra por vinte minutos. 
O SR. ROBERTO REQUIÃ O (PMDB-PR. Pronuncia o 

seguinte disCUISO. Sem ievisão do orador.) ~ Sr. Presidente., S~ e 
Srs. Senadores, sábado à noite, presenciei pela televisão o Presi
dente do PSDB do Panmá vociferando contra os diretores do Ban
co Econõmico e pedindo uma investigação sobre a transferência 
de recursos e aquisição de um banco nas llhas Caiman.. Simpatizo 
com a reivindicação. com a queixa. com o requerimento feito ao 
Banco Central. 

Ao fiXar a minha vista na televisão, descobri que o PSDB 
"fez a reunião em pxóprio estadual: o Auditório Castello Branco da 
Secretaria de Administração do EStado. Som, luz,. horas extrãS, 
funcionários. tudo por conta do Erário. O PSDB do Paraná está es
ta dualizado. tal e qual se pretendia fazer com o Banco EcollÕmiCO 
da Bahia. 

Vt.. pela televisão. o Ministro José Serra participando da 
reunião e me pezgunto: quem pagou a passagem e a estadia de tan· 
tas autoridades em. reunião partidária? 

Solicito. Sr. Presidente, que a Mesa envíe cópia deste meu 
pronunciamento ao Procurador de Justiça do Estado_ do Paraná 
para a apuração defmitiva destas minhas dúvidas: quem custeia as 
reuniões estaduais do PSDB? Eis uma indagá.ção interessante. 

,.. Sr. Presidente. com a crise do Banco Econômico, constr6i~ 
se uma realidade virtual. Realidade virtual é uma série de pré--con
dições para que algo se tome realidade. Constrói-se uma realidade 
virtual para se voltar a discutir a tese do Banco Central inde-
pendente • .Arre! Gáspite! Diriam os antigos. -

No raciocínio do Banco_Centralindependente .. embute-se a tese 
do flsiologismo absoluto do Congresso. ao lado da poreza. também 

· absoluta. de intenções dos rapazes do Banco Central. Esses. os direto
res do Banco Cellll'al_ seriam uma esjlécie de tecnocrntas transgêuicos. 
imunes à conupção e guardiães da moeda nacional 

O raciocínio do Banco Central independente reduz também ... 
a dimensão do Presidente da República. Esse, um homem comulíl. 
cedendo a t.o<4ts as pressões. e à fisiologia que se pretende seja ab
soluta no Congresso Nacional. O Presidente fraco. frouxo. pusilâ
nime, e os rapazes do Banco Central independente, filhos de Zeus. 
organismos transgênicos, donos da pureza e guardiães da moeda. 

Os defensores do Banco_ Central independente querem mais 
um poder na República. Não existe. Sr. Presidente, Banco Central 
independente no planeta. Na reunificação da Alemanha, o Banco 
Cential alemão emitiu marcos. confomie decis3o política, para 
viabilizar a reunificação. O Banco central inglês ãbandonou o -
aperto monetário para combater a recessão por imposição e inteli
gência politica. 

De minha parte. não aceito" esse consenso do Congresso fl
siol6gic6, porque não o sou, como a -absoluta maioria dos senado
res e parlamentares do Congresso Nacional. 

Como Governador, quando me convenci de que o Banco de 
Desenvolvimento do Estado deveria ser fechado, p:xque isso era 
interessante a um projeto nacional, mandei fechá-lo, conrrapondo
me. na ocasião, ã própria opiru"ão pública do Estado, notail::.mente 
do empresariado local Fiz íSSO convenCido da necessidade de 
fazê--lo. Depois disso, o Banco Central não honrou nenhum com~ 
promisso assumido oo encerramento do BANDEP. 
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As ref~. que ferem a soberania nacional estão aí. Tra~ 
mitam rápido. No entanto. emendas que impõem limites às medi
das provisórias e restabelecem a dignidade do Congresso dormem 
nas comissões. Será talvez a tese da independência, nesse caso, do 
Executivo en1 relação ao Congresso_ Nacional diminu_ído, emasçu
lado, violentado diariamente por medidas provisórias Cada veZ 
mais provisórias, cada vez mais ii:risbrias~. _cada vez mais arbitrá-
rias? . 

É. O Executivo tàmbém. independente do eol,gresso Na
cional Talvez a intenção seja supriniír de uma veZ por todas a 
competência do Legislativo. E aí provavelmente teremos um &ta
do com três poderes: o Executivo, o Judiciário e o Banco CentraL 

Realidade virroal, discursava o ilust!:'e Senador José Fogiçá, 
do Rio Grande do Sul e do meu partido, na sessãO" de sexta-feita, 
para mim.. é o Presidente af.LIIIUli' que não porá dinheiro públiCo no 
Banco Econômico. Jã pôs R$3.5 bilhões. dos quais R$1.5 biliião 
de;: redesconto e R$2 bilhões dé. saques 'da_ reserVa bancárlá do 
Banco Central. Realida4e virtual é a impreiisa 'traduzir as atitUdes 
do Governo com uma-fmnela. que não existe. - · 

O Federal Reserve americano, segundo o jornal O Globo, 
pôs a mão no cabo do revólver e o Banco Central mandou pagar 
US$13 milhões dos US$430 milhões dos depósitbs ·que o Banoo 
Econômico tem nos Estados UDidos. ~ 

· Antonio Carlos rvlaga.lhães: voçifera e ·o· BanCo Ceritial re-
cua. Ficoil o prejuízO, ganhou o Brasil. Ficou o Prejuízo_ dos 
US$13 milhões, mas se interrompeU- o pag-amento_ do total dos 
US$430 milhões. Antônio' Carlos Magalhães interrompeu esse 
processo no grito, sem dúvida. 

Dorme tambéri:l no Congresso Nacional a ~gulamentação 
do arL 192 da Constiwição Federal de iniciaúva do Poder Ex._ecu
tivo, de inic.-iativa do Presidenre da República, por sugestão do 
.Banco CeDlr.ll. e que garantiria o seguro de pequenos depósitos. E. 
mais do que isso, Senador Lúcio Alcântara, possibilitaria o surgi· 
mente de milhares de pequenos bancos, levando a concorrência 
para o mercado de juros. ~ · · 

Enquanto discursamos aqui no Senado Federal, ps jomais 
dizem que o Senhor Loyola, do Banco Central, propõe o fma.IlCía
meor.o da dívida do Banespa com pagamentos mensais e jUros in
temacionais- jurOS' que os agricultO['es brasileiros não obfiveiam e 
não obtêm. • 

Antonio Carlos Magalhães não- está preseD.te nestá sessão; 
Antonio Carlos Magalhães, brasileiro da Bahia, .com sua impetuo
sidade irreverente, transparência e coragem; tàlvei se desgâ.ste 
nesse episódio e no seu percurso, 'mas a lÍlane}ra direta cOm cjue se 
colcx::a resgata um pouco da dignidade do CongreSso Nacional, 
hoje submisso. 

Não vou dizer, como tantos Companheiros, que Antonio 
Carlos: Magalhães cumpriu o seu- compromisso coin a Bahia, pe
dindo o impossíveL QQerp, sim, nie solidarizar de maneira absolu:.. 
ta com o Senador no seu ihtento principal: que a Justiça Se ·encar
regue pelos responsáveis da 'crisC-. diretores conuptos do Banco 
Econômlco, talvez. e dirigéntes incompetenteS- do Banco ·Centrai. 
mas que os brasileiros da Bahia não paguem o preçó da irrespon
sabilidade pública e privada. Que os cínicos adoradores do merca
do !Omem consciência de que o nosso Brasil é um PaíS de gente 
que trabalha. cria filhos. come mal e sofre muno. E que todos to
mem consciência de que não bá blefe maior do que o Banco Cen
tral independente contra a facção lógíca ao ConÇe.<:"<>o Nacional 
inexistente. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, pelos votos que recebi, 
pela visão Social-qtre tenho, pelo povo brasileiro do meu Paraná, 
diga aos brasileiros roubados da Bahia que os brasileiros do Paza
ná lhes oferecem solidariedade ativa e combativa diante dos mone-

taristas frioS OU incompetentes. Continue. Senador! Não se impres
sione com as criticas à sua atuação. O que vale é o contato profun
do com o povo de seu Estado. 

Eu ti.Dha que fazer•este pronunciamentO, pois, aO mesmo 
tempo em que acredito que não se deve colocar um tostão de di
nheiro público no Banco Econômico falido. da Bahia. tenbó para 
mim que a irreverência e a agressividade do Senador .A,D!onio Car
los Magalhães deveriam, ao invés de causar repulsa, dar uma inje
ção de COlagem a este Congresso submisso diante das emendas 
coostitucionais. diante das cartas dúbias do Senhor Presidente da 
Rep:íblica e diante das Comissões que fazem dotmitar em gavetas 
e em xelatórios as emendas constitucionais que. defmitivam.Cnte.. já
deveriam ter posto fim às medidas provisórias. 

O Congresso Nacional, especialmente o Senado da Repúbli
ca, deveria assumir a condução ou. pelo menos, a fiXação clara da 
política econômica do Brasil, paxa que o Banco ~~'aí sim. ti: 
vesse um mandato imperatiVo para cumprir as cl.::.terminações do 
Congresso Nacional. e não à sOirelfa, nos segredos bancários e nos 
sigilos da Repuôlica. fazer o-que· qUer. eii3r quando pode e não ad-
mitir de fonna alguma a critica pesada. dura e sincera do Senador 
Antonio Carlos Magalhães - que eu faço minha, ta.I:Iibém, nos J..in#
tes que estabeleci neste momento. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Permite-me V. Ex• um aparte, Se
nador Roberto Requião? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o aparte ao ilus-
tre Senador LI! cio .AicântaJ:a. · · . 

O Sr. Lúcio .Alcântara - Senador Roberto Requião. • mi· 
nba intervenção vai ser mais um apêndice do que propriamente uni· -
ãparte. porque V. Ex• preferiu. com EOda razão. concluir o seu pro
nunciamento. Jlrfas eu queria ferir pelo menos dois tópicos que V. 
Ex• está a~ neste momento. que são de grande importân
cia. porque dizem respeito a um tema que tem suscitado muita dis
cussão e que é contro_verso. Eu simpatizo com essa idéia de inde
pendência do Barl"co CeJ+traL independência que é, como tudo na 
v~da, relativa, porque não existe "independência abs_oluca. V. Ex• 
estabeleceu alguns marcos que eu coD.sidero im.PoitanteS. como, 
por exemplo, a definição.®· uma política fmanceira da qual o Ban
co Central fosse uma espécie. de guaxdião. O Senado é quem auto
riza. uma série de índices de emissão de moeda. Então há possibili- ..... 
dade de se controlar isso. Sou a favor da idéia de a diretoria do 
Banco Central ser investida de um mandato. De acordo com essa 
idéia. a diretoria do Banco Central poderia ser não apenas aprova
da previamente. mas também destituída pelo SCnado. Tal concep
ção tem um parentesco com a idéia de V. Ex• de um mandato im--
perativo. O Senado poderia destiruir a diretoria que desmerecesse 
a sua confiança. Simpatizo cOm a idéia de independência. guarda
das as: limitações que acabei de mencioiiar. Por outro ladO, Concor-
do com V. Ex• quanto às medidas provisórias. Precisamos defmir 
isso. Um Eslado moderno precisa de instrumentos que lhe permita 
agir rapidamente quando as condições assim o exigirem. ou seja, -
em caso de relevância e urgência. Decorrido aquele prazo de qua- -
renta dias. poderiamos colocar em votaçãO. na ComisSão de Cons-
tituição. Justiça e Cidadania. as prOJX)Stas apresellladas antes de 
serem exam..in2das pelo Plenário. Com isso. poder'Íamos chegar a 
uma fórmula razoável que conciliasse os diferentes interesses polí
~_partidários representados no Senado. Recentemente. o Gover-
no Federal editou uma medida provisória absurda com o único 
propósito de permitir~ em casos especiais. a critério da autoridade 
responsável. a prorrogação por mais um ano dos contratos de pres
tação de serviço. Não se trata. evidentemente. de matéria a ser re
gulada por medida provisólia; -nâõ é o instrumento ádequado para 
a matéria, pois não diz respeito a aSSUnto em-que haja relevância 
ou urgência. Então. concordo plenamente com V. Ex.• na questão 
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de se Colocar um freio nessa possibilidade. praticamente ilimitada 
hoje, de se editar medidas provisórias, apesar de V. Ex• ter-se refe
rido à independência do Poder ExecutiVO: -o princípio básico é o 
da independência entre os Poderes e da sua harmonia. Montes
quieu ensinou isSo há muito tempo. Evidente que Dão podemos 
aceitar que _preri'Ogativas do Legislativo sejam apropriadas pelo 
Executivo. E nesse sentido a pondetação que V. &• faz. Paxa con
cluir, podetÍamos tiiar uma grande lição dessa crise ~ prestar um 
grande serviço ao País com a regUlamentação do artigo da Consti
tuição que trata do sistema financeiro. Estamos a dever isso, e V. 
Ex .. tem toda razão: é a hora de, aproveitando essa comc?ção naçio
nal, em relação a esse epis6dio do Banco Econômico. tratarD:J.Os de 
regulamentar o artigo. Há a Comissão Especial na Câmara; reno
va-se a Comissão. e alé hoje nada. A quem interessa essa omissão 
em relação à regulamentação do sistema fmanc.eiro?'Vamos traba
lhar nessa direção. Estou ao lado de V. &• pan1 provocarmos essa 
questão e, se Deus quiser, 'ÇXXlermos apres~tar um projeto. que. 
com debate e discussão, torne-se enfnn lei . . 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Senador Lúcio Alcântara, 
quando um Poder se abasta.Ida.. resta o grito. É o úkuno remédio. ê. 
a última razão; o grito deve ser alto, forte, de protesto. Concorda-._ 
mos em quase tudo; apenas bá uma ligeira confusão da parte de V. 
Ex• sobre a independência do Banco Cen~l. Por exemplo, inde
peil.dência é o que se concedeu aos Senadores na sexta e na segun
da-feira, em relação ao quorum no Sena.dQ. E o resultado está 
aqui: não temos número suficiente para uma das !=omissões do Se-
nado ou para votação. . . 

O Sr. Lúcio Alcântara.- V. Ex•báde me fazer justiça. por
que fui o único a me insurgir contra essa medida. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - O moderno, Senador, é o. 
conceito de mandato imperativo, fixado não no tempo, mas na ta
,r.efa. Trata-se de um mandato para executar de[ef]]linada política. 
para fazer algo. Quando a política não é executada. o mandato é 
reVogado exatamente pelas pessoas que o concederam. É o _que o 
moderno sindicalismo italiano europeu está empregando. 

É evidente que esse mandato imperativo aperfeiçoa a demo
cracia representativa., mas essa história do Banco Central Ulde~ 
pendente, com os leilões de moeda, as transferências de- recuisos. 
com os privilégios parn. determinados bancos e a hú.Utração dos in
teresses privados, para mim e certamente para o Bi'asil não serve. 

O Sr. Vilson Kleinübing- Peimite-me V. 'Ex• um aparte? 
O SR- ROBERTO REQUIÃO -Ouço v, Ex', nobre Sena

dor Vilson Kleinübing. 
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Roberto Requíãci, co

mecei a acompanhar o seu discurso a ~"de determinado mo
mento. porque cheguei um pouco atrasado à sessão desta tarde. 

A primeira intervençãO que- faço é sobre a questão da inde
pendência do Banro Centr.ü. Se nós, do Senado. dermos rnandalo ao 
Presidente do Banco Centtal. este não ser.i independente, porque o 
. seu resultado econômi~fmanceiro será sempre do resouro Nacio
nal. Se o Banco Central der lucro. este secl. creditado na conta do Te
souro Nacional; se decprejulzo, o Tesouro Nacional tem de pagá· lo. 

Portanto. O Tesouro Nacional é o grande acionista deste 
Banco, para o lucro ou para a despesa. Urgentemente, como Sena
dores. temos que elaborar mna emenda constitucional e não espe
rar que ela se origine-rio Ex.ewtivo. Uma emenda que proíba ao 
Poder Público- investir -dinheiro público em instituição falida; que 
introduza nas leis brasileiras o conceitO de ruína~ porque no Brasil 
os ricos nunca são arruinados. Nunca! Nesta Nação, só os pobres e 
a classe média arnuínam. Se a V ARIG tiver algum problema. V. 
Ex-s duvidam q'.Je o Rio Grande do Sul irá se levaocar e pedir a se
paração do País. se não hOuver-dinheirO publico para salvar a com
panhia que representa o "cartão de vis.itas" daquele Estado? Se o 

mesmo episódio que aconteceu com o B~co Económico acon~ 
cer a outros bancos e em outros Estados. não irão pressionar o Se
nhor Presidente da República a fazer o mesmo? Daí por que temos 
que proibir a disposição do dinheiro público paxa salvar empresas 
mal administtadas, sejam bancos. loj~. indústrias, empresas, seja 
o que o for. Os depositantes têm que ter um mínimo de garantia 
conforme está previsto na Constituição. a exemPlo dos EStados 
Unidos, com relação ao FedeiarReserve. Esses bancos têm que 
constituir a garantia com recursos pr6prios,e não o Tesouro Nacio
nal. Nesse episódio, o Presidente da. República não foi frouxo, o 
Congresso Nacional é que foi forte demais, ou pelo menos um Se
nador foi forte demais. Conhecemos o Presidente Fernando HeDri
que muito bem. Sua Excelência procurou dar uma solução para os 
pequenos do banco: o dono da lanchonete que tem depósito na
quele banco. o dono da pequena e informal economia baiana, ou 
de qualquer Estado brasileiro. O problema foi levado dessa f~ 
para Sua Excelência que transigiu até ·o último insta:o:te para dar ao 
Congresso Nacional; o Congresso·foi falar com Sua Excelência: 
um Senador com toda a Bancada do seu Estado, os homens públi
cos eleitos pela Babia foram falar com o Presidente, dizendo que a 

· solução técnica não estava conespondendo. Estou aqui com V. 
Ex's há quase seis meses e tenho ouvído muito discurso e visto 
pouca pxática. Não estamos nos preparando paxa elaborar leis para 
colocar na cadeia quem adminístrou mal o Banco Econômico. 

O Sr. Lúcio Alcântara - A Lei do Colarinho Branco já dª
para colocar na cadeia. 

O Sr. Vilson -K.Ieinübing - M:as não acontece. Então. quero 
fazer essa defesa do Presidente. porque se fosse autocrático, Sua 

-Excelência seria aqui chamado todo dia de ditador; se atende aos 
apelos dos homens públicos de um Estado, é chamado de frouxo. 
Temos que ter um meio termo nessa_ conversa e nessas posições. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Para encorrar, Sr_ PresíC 
dente, sobre o a~ do Senador Vilson K.leinübing. eu teria a di
zer que voltamos "à velha e confortável tese: o rei é bom e está mal 
assessorado. 

·os criminosos do CÇ~Iarinho branco que sacaram R$800 mil 
no último dia. sacaram porque o Banco Central apartou R$3,5 bi
lhões ao caixa do Banco Económico da Babia. 

Precisamos de Banco Centrâl competente, não inde- _ 
pendente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
DuranJe o -discurso do Sr. Roberto R~:quião, o SE: 

Renan Calheiros, 2o Secretário, deixa a cadeira da pre-
sídência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2°Vice
Presidcnre. 

O SR. OSMAR Dl~: Sr. Presidenw, peço a palavra para 
uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osmar Dias por cinco minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma comunicação 
inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Se
nadores, eu nem faria essa comunícição, mas a faço em função da 
citação do Encontro do PSDB no Paraná no pronunciamento qtiê 
antecedeu a esse pedido que fiz. 

Ocorre que o PSDB realizou um encontro na Região Sul 
(Rio Grande do Sul, Santa Cetarina e Paraná), no sãbado, em Curi
tiba, do qual participei. Aliás, esse encontro deveria ser imitado 
por outtos partidos~ ínclusive pelo PMDB, que deveria convocar o 
Ministro José Serra. mesmo se utilizando dos meios de transportes 
oficiais e com o custo oficial, para os esclarecimentos que prestou 
nesse encontro a respeito das políticas do Governo. Nele debate
mos e criticamos a pOlítica social do Governo, bem como a sua 
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política agcicola; debatemos a respeito da questão do Banco Eco
nômico e critica.DiOS-a :Posição do Governo, e ÍIZemos seriíssimas 
restrições ao comportamento daqueles que defendem a coloc:a.ção 
de dinheiro público para tapar rombos da incompetência e da cor
rupção. conforme a imprensa tem divulgado. 

N"ao acredito que algum Senador possa cobrar do Ministro 
José Sena o custo da viagem. porque esta foi de extrema relevân· 
cia para esclarecer as posições do Govemo em relação a cada as
sunto importante que foi colocado naquela reunião: a questão 
da Agtjcultura, a questão social, a questão do Banco Econômi
co. E, felizmente, o Ministro José Sexra fez um investimentO 
quando, com o pequeno custo de sua viage~. nos proporcionou 
conhecer o que não coDhCclamos e, dessa forma, evitou críticas 
descabidas. 

Fiz aqui uma CIÍtica ao Ministro José Sem hã 10 dias. N"ao 
as teria feito se_tivesse oUVido seu pronunciamento, como no en
contro do PSDB em Curitiba nQ sábado. Fi.caram muito ~laras 
quais as dificuldades do Govemo em implementar determinadas 
políticas e qual o croaoSranJ.a governamental para colocar em prá
tica os programas-que estamos defendendo. 

Portanto, em vez de cobrarmos do Ministro qUem pagou 
sua viagem, devemos sim agmdecer e sugerir a95 outros Partidos, 
inclusive ao PrviDB, que convoquem o Ministro José Se~ e ou~ 
trós .Mmistros para cOmparecerem a esses eri.conttos e prestarem 
escláreci:Jnentos: impo:rtantes aos Parlamentares, especialmente a 
fim de que estes, ao apreciarem matérias no Congresso, saibam 
defmitivamente o_ que estão votando. 

A respeito desse encontro. também dele participei, comO 
muitas autoridades e Senadores, sem qualquer custo oficiaL Agra
deço, Sr. Presidente, ~ssa deferência. 

Repito que. no meu entendimento, todos os Partidos deve
.riam convocar o MiDistro José Serra, que pode prestar esclareci
mentos fundamentais que, certamente, nortearão nossos. passos 
aqui no CongressO NaQí9nal 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Geraldo Melo. V. Ex .. dispõe de 20 miliutos para 
seu pronunciamento. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. PrOilllncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador}- Sr. Presidente. SI'"s e 
Srs. Senadores, as discussões dessa Ültima se.malfa me trouxeram à 
tribuna para tentar partilhar com a Gasa algu~ inquietações que 
o rumo assumido pelo debate estabeleceu. 

O fulcro das discussões foi a crise em teimo do Banco J3co.. 
nômico; ,quase a u.oan.imidade do Senado •. oU pelo menos tantos 
quantos sobre o assunto se manifestaram. vincularam o desfecho 
de determinados episódios e aspectos da crise à fa..lt.a de autoilOIDia 
do Banco Central 

Decidi vir a esta tribuna tratar do assunto quando a análise 
dos mesmos fatos, em mim, suscitou conclusões exata.mente opos
taS. Parece-me. quando se apresenta a questãO do- Banco Central 
independente, que é como se condenássemos, inapeJaveJmente, 
qualquer cidadão brasileiro que tenha um mandato político a assu
rrrir uma postura inesponsável 

Lembro-me do brilhante prommciamento do Senador Jef
ferson Péres, na última sexta-feira, i1o qUal deu o exemplo da atitu
de de Paul Volker*, do Feder.U Reserve dos Estados Unidos, 
quando reagiu a uma orientação do Presidente Reagan: enquanto 
um desejava ser perdulário, o outro queria proteger amoeda ame-
ricana. - --

É como se o Presidente dos Estados Unidos fosse um iires
ponsável proÍISSioilal, obrigat6ria e necessariamente, e o Presiden~ 
te do Banco Ceotral. necessariamente •. uma pessoa inatacável. in-

flexível e imune a qualquer tipo de influ~ncia.. Se é assim. se existe-, 
esse homem com todos esses atributos. em condições de ser Presi
dente do Banco Central e transformar o Banco Central num bas
tião inacessível, impermeável, incapaz de se deixar contaminar 
pela realidade que o cerca, se existe esse homem. e se isso é im~ 
portante para a sociedade, esse homem não deveria ser Presidente 
do Banco Central, mas, PreSidente da Repúblici. E a sociedade de
veria escollier presidentes da República cujo compromisso no ju
ramento que proferem ao assumir 'o cargo fosse coofiáveL 

Ouvi dizer, por exemplo. que o Banco Central retardou ini
ciatiVas Toimiis tio casO do Banco Económico 'que não teria retar.:-· 
dado se fosse independente. Na realidade, essa é uma p!esunção 
de que o Banco Central tenha querido intervir; tenha querido agir e 
tenha sido impedido de fazê-lo pelo Presidente da República. No 
fundo, é como se nós todos- se concordarmos com ·essa tese- esti
véssemos responsabilizando o I'rt:::iidente Femand'o Henrique Car
doso pela não-atuação dõ--Banco Centrhl.· Não. há-·alguém nest.ã 
Casa que disponha de informações· capazes de àssegurar à Nação 
que isso tenha OCQirido. Isso é, no mínimo, uma monumental in
justiça que se pratica contra o· Presidente da República. O Bao.co
Cenll:al:é que deveria: ter amado~ mas não atuou. Por que não amou · 
é uma: questão a ser esclarecida,· mas- não se pode dizer que não o-
fez porque não é indepé:ndente. · 

Pelo que ouvi até agoia., sinto que a tendência desta Casa é 
de favorecer e fortalecer a tese da necessidade de autonorilia do 
Banco Central e goStaria de pedir a esta Casa, como Cidadão brasi
leiro, que. pelo amor de Deus. sobre esta matéria-. reflita, como 
vem fazendo, coin hi.uita serenidade. 
_ Um banco central independente como se imagina nesta 
Casa talveZ não exista em uma dUzia. de países na face da terra; 
talvez não se consiga faZer uma relação de 12 países no mundo 
onde banco central teDh.a. essa ãutonomia qUe está sendo desenha
da nas manifestações e pronunciamentos feitoS neste Senado Fede
raL E, onde há bahco central com tal autonomia, não há, absoluta
mente. os poderes que sê tem no Brasil 

O Banco CeD1Ial do Brasil é a única instituição que acumu
la atualmente, dentro do.cOI\Pmto,._do leque de seus poderes insti-
tuCloiliiS, atn'bi..t.!Ções dos Poderes Legislativo, Executivo e Jud.i
ci.árió~ É -a única institui~ qtie. embom pertencente ao Podei 
Executivo, tem a Possibilidade de estabelecer normas e pulrições e, -
simultaneamente, de decretar a liqúidação de uma instituição ban
cáiia sen1 dar explicações a quem queique seja, de tomar indisponí
veis os bens de seus dirigemes. de fazer os inquéritos que }ligar oon
venientes e de aplicar as sanções como se fosse Poder Judiciário. 

O Si-~ Jefferson Peres- Peimite-me V. Ex .. um apãrte? 
OSR. GERALDO MELO- Ouço V. Ex• comprazer. 
O Sr. Jefferson Peres - Ilustre Senador Geraldo Melo, re

gozijo-me porque meu discurso, na última sexta-feita, já provocoo.
os pronunciamentos do Senador JOsé Fogaça. do Senador Roberto 
Requião e. agora, de V. Ex•, abrindo debates, portanto, a respeito 
dessa questão importantíssima e da maior relevância, qual seja. a 
indepenc!Encia do BaDco Centr:al Em primeiro lugar, gostaria de 
parabenizá-lo pela sua postura, já que sempre aboroa as questões 
com sensatez, com elegância, sem se mvorar como dono da verda
de e sem ser agressivo com os que disconlam de V. &•, como tan
tos, infelizmente, neste Senado Federal. Quando se fala em inde
pendência do Banco Cential, Senador Geraldo Melo, Dão signifi--
ca. evidentemente, sobel'3ll:ia do Banco Central É inconcebível, 
numa sociedade democrática. qualquer instituição que seja sobeta
na,- pOis soberano é o povO. Obviamente que esse Banco Central 
autônomo, ou independente como se quer, ficarã sob controle do 
Congresso NacionaL Wao apenas os seus dirigentes serão eleitos 
com mandato aprovado pelo Congres50-
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O SR. GERALDO MELO- Já são bOje; Senador Jefferson var previAmente o nome dO PreSideõ.te -do Banco Central, é Um 
Péres. ine"ro ato cerimoiiia.J., estamos cumprirido uma fonilalidade. Não: há 

O Sr. Jefferson Peres - Mas Dão basta, pois podem ser de- ninguém aqui que possa dizer que, ao apreciar o nome do Sr. GUs-
mitidos a qualquer momento, com uma canetada do Presidente da tavo Loyola, ou de qualquer Presidente do Banco Central, que o 
República. Senado tenha ~ apro:funE!ado no estudo da lioha de pensamento 

O SR. GERALDO MELO - Que é um homem que tem do Sr. Gustavo Loyola. dos artigos-que ele escreveu, das posições 
mais responsabilidade do que os dirigentes do Banco' Central. que ele. assumiu. das teses que ele defende, do passado dele no 

O Sr. Jefferson Peres- Mas é o homem que está sujeitO a Banco Central. Nada disso foi feito; Votei nele COD1 COIJhecimen-
toda sorte de pressões da socieda.~ políticas_. to, com absoluta convicção de que estava dando um bom· voto: 

O SR. GERALDO MELO - Pressões da realidade. contudo, institucionalmente, o Senado nãO pode dizer que tenha 
O Sr. JefFerson Peres - Essas propostas podem ser legíti- feito nada além de cumprir uma norma ritual que está prevista na 

mas, Senador, mas se Sua Excelência for atender a todas as pres· Constib.J.iça(). 
sões. evidentemente que o somatório disso estoura qualquer Orça- . . . ~oje mesmo. indepeD.dente e muito mais ~rtante do que 
mento de República. Essas demandas, na totalidade, são incompa- conceder um mandato ao Presidente e à diretoria do Banco cen
tíveis com urDa pOlítica- de austerldade que o País exige. Infeliz- tral. seria que a aprovação do Senado à sua nomeação se flzesse 
mente, são legítimas, provêm de necessidades cruciais de todas as em tomo d~ um conjunto de temas, de metas, de uma estratégia~ 
regiões do País, mas não podem ser atendidas porque não há re- política econômica que ele se comprometesse com esta Casa a 
cursos para tanto. · · Clilliprir. 

O SR .. GERALDO ~LO·- Quem' deve dec14ir se atende Da mesma maneira que a Constiruição, meSino nO conteXto 
ou não é o PresidenJ:e da República e não o Presidente do Banco de um ~gime presidencialista, atribuiu ao Senado o poder de im~ 
CentraL pedir que alguém assuma a Presidência do Banco Central. deveria 

O Sr. Jefferson Peres- Os baianos se levantaram Cm defe- ter dado ao Senado o poder de retiiar do Banco Cential alguém 
sa do Banco Econômico, e eu faria o mesmo em defesa de· qual- que ·se 'afaste da linha de compromissos que explicitamente teriha 
qtier banco do Estado do Amazonas. Entretanto, Senador Geraldo __ a.ssumido com esta Casa no momento de sua nomeação. 
Melo, independência não é sober.mia. Em primeiro lugar, além de Isso é muito diferente de Conceder um mandato que isenta o 
aprovada, essa dire10ria poderia ter uma composição nrufto demo- Presidente do B.mco Centtal da obrigação de disciplina em relação 
Ciática. Um dos cinco cargos da diretoria pcderia ser obrigatoria- ao OJ.efe do Govemo. O OJ.efe do Governo tem que ter a autorida
mente de escolha dos funcionários do Banco CeD1ral mas aprqva- de 'maior, sobretudo no regime presidencialista.. Não há nenhuma 
do pejo Senado. Outro poderia ser indicado pelo pr6prio Congres- ~dade em que a diretoria do Banco Central não tenba manda
se, talvez, como sugeri, pelos partidos de oposição. Mais do que to, pois, como ressaltei no começo, não há mais que dez ou doze 
isso? Senador Geraldo Melo. penso que o Congresso não deVeria países no mundo onde esse mandato lhes é assegurado. E não são 

_dar um cheque em branco para essa direloria fixar diretrizes inep- somente oito ou dez países nõ mundo, cujas economias funcionam 
tas? metas de expansão monelária_. -- - bem e cujas moedas estão sendo bem guardadas. 

O SR. GERALDO MELO - Fixa boje. Na realidade, o Banco Centtal é uma illstitnição que erra 
O Sr. Jefferson Peres - . ..metas de recolli.imento compu!- muito. O tempo não me permitirá dizer o quanto desejaria, mas,. na 

sócio. metas de expansão do crédito..- alma e' no coração. ainda tenho atravessado ·o sofrimento que tive 
O SR. GERALDO MELO -Senador Jefferson.Pêres, se de suportar como Governador da l!lÍDba terra, quando foi decidida 

V. fu.' me pemrite, entendi.- a liquidação do B.mco do Estado do Rio Grande do Norte. sem 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Senador' Geraldo que lhe fosse aplicado um úriico dos motivos que, na época. eram 

Melo, !X'I" obséquio. V. Exa não poÇ.e dialo~ com o aparteante. alegados para que fosse feita a liquidação dos bancos estaduais. 
V. Exa concede o aparte e depois responderá, de ãcordo _com oRe- · Que razões teve o Banco Central para nos incluir na liqui-
gimemo. - dação naquele momento? Só Deus sabe. O que aconteceu com o 

O SR. GERALDO MELO _ Agradeço, Sr. Presidente. Bmco do Estado do Rio Grande do Norte? pecre10u-~ a sua lio 
O Sr. Jefferson Peres_ Essa diretoria teria que encaminhar quic!ação, alegando-se qu_e os ban~s estaduais que esta:v~ sendo 

. . • . - • liquidadosez:amosquenaopodenamhonrarcomoendividamento 
mensalmente bole~ e re~os. O Con~so tena que se e_qu•- adquirido junto ao Banco Central O Banco do Rio Grande do. 
par de uma assessona técni~ altamente qualificada para .ex~, Norte não devia ao Banco Central; tinha responsabilidades que 
fazer um acom.pa.nhamento ngoroso do tiabalho dessa diretona do pouco ultrapassavam a US$200-mil, assumidas no Governo ante
Banco CeD1raL Agora. o que não pode realm.en~. Senador Geraldo rior ao meU e cuja exigibilidade fora suspensa em virtude do início 
Melo, é um Banco Central sujeito a toda sorte de pressões e que da execução de um plano de recuperação no Banco. 

· mantém sobre sua cabeça, como espada de Dâmocles, a demissibi- O segundo argumento era o de qtie-os bancos estaduais es-
Iidade. São demissiveis ad notam? Isso não pode acon_tecer 111!lp. ~va.n:'- _fazendo operações de crédito para o Pcxler ~ecutivo. para 
órgão que deveria ser 0 guaidião da moeda penmtir que governadores I!ZeSsem campanha política. O Banco· 

o SR. GERALDO MELO _ AgraÓ.ço nmito 0 aparte de do Estado do Rio Grande do Norte ~avia feiiO !"'s ~ções_ com 
fu.' bo . • . li _, o Poder_ Execuuvo, sendo que a maJS recente tinha sido :reahzada 

V· • que ~ com ~ respeito •. Eu quena até exp car "' há nove anos e apenas uma operação havia sido realizada com um 
Mesa, em particular ao nosso ilustre PreSidente, que estou preocu- órgão estadual, realizada há nove anos da liquidação; portanto. 
pado com o tempo. Faço também um apelo a V. Ex•. para que me anos antes de eu sereleitoGovemadordoRio Grande âo Norte. --
assegure o mesmo :relógio que controlou o tempo do Senador R~ As outras duas operações eram precisamente coin órgãOs dO-
berro Requião. Governo Federal, dos quais destaco a llaipu Binacional, que estava 

Eu gostaria de dizer a V. Exa que todas essas providências sendo financiada !X'I" aquela potência fmanceira, que é o Banco do 
para aumentar a eficiência do controle do Congresso Ou do Senado Estado do Rio Grande do Norte. 
sobre a ação do Banco Central poderiam e deveriam estar sendo Dízia o Banco Centnil-que os bancos estaduais estavim fa
usadas independente de que se conceda um mandato ao Presidente zendo lançamentos de CDB na praça, a juros temer.írios, a f1m de 
do Banco Central. Na realidade, o qu~ estamos fazendo. ao apro- captar recursos para fmanciar a campanha política dos seus Gover-
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nadores. Na verdade, o Banco do Estado do Rio Grande do Norte 
não tinha um centavo na praça, não tinha um único CDB em circu
lação. E di~ fmalmente, que os bancos estaduais liquidados esta
vam fazendo aplicações ixrespoosáveis de dinheiro no mercado de 
capitais para obter remunetações altas, com as quais desejavam ta
par os _buracos que estavam sendo feitos pela sua má administra
ção; e, na realidade. 100%- e não 99% --dos recursos aplicados 
pelo Banco do Estado do Rio Grande do Norte estavam aplicados 
através do Banco Central. 

Em abril, apresentei um pedido de informação cuja resposta 
guardo comigo. Claro que tudo isso que acabei de dizer está bem 
mapeado nos números que foram apresentados. mas. na verdade. a 
resposta ao meu pedido de informação confirma o que eu disse. 

E o que é grave: decidiu-se liquidar, em 1990, um ban~ 
que praticamente não devia nada ao Banco CentraL Cinco anos se 
passaxam e, a sua liquidação não foi feita. Hoje, ele deve não· sei 
quantos milhões de reais ao Banco Central. 

Se isso for feito cpm qualquer grande banco do mundo, por 
exemplo nos Estados Unidr$, se alguém disser que eSse banco vai 
ser liquidado e que a partir de hoje ele está proibido de faturar um 
centavo, mas vai continuar gastando diDheiro sabe Deus por quan
tos anos. ele quebra- quebraria até o Tesouro dos Estados Unidos. 

Não estou dizendo com isso que o Banco Central seja uma 
Instituição que Dão mereça o meu respeito, Iiruitõ' pe10 contrário. O 
Banco Central é uma grande Instituição. competente, com ielevan
tes serviços prestados ao Brasil. Mas é também uma Iostituição 
que precisa- neste ponto concordo com o Senador Jefferson Péres 
- de tranqüilidade para trabalhar. É preciso que se insira também a 
sua tarefa de preservação da nossa moeda,. no contexto da [arefa de 
uma instiwiÇãô do País. 

Veja bem. Senador Jefferson Péres, estamos em um País 
Cujos mecanismos da política econôinica se compõem. em mais de 
90%, da "movimentação de insnumemos que-estão nas mãos do 
Banco CentraL Seria então o caso de se perguntar: qual passa a ser 
a função do Ministro do Planejamento e do Ministro da Fazenda, 
se 90% dos instrumentos à disposição para se realizar uma política 
econômica serão geridos por um Banco Central independente? 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- V. Ex.• me permite um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Com muito pra:rer, Senador 

Epitacio Cafeteim. - ---
0 Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador, estou ouvindo 

com muita atençãO o discurso de V. Ex• no quat de certa forma., o 
Banco do Estado do Rio Gtande do Norte está sendo defendido - e 
muito bem defendido - por V. Ex•. Na realid.ade. é inexplicável 
que o Banco Central, que detém o controle do sistema bancário 
deste País, ínclusive com direito à Ílscalização a qualquer hora. a 
qualquer dia, mantenha-se calado e :só apareça na hora. undécima, 
na hora de liquidar. de inteiVire de criar problemas sérios não para 
o banco, mas para seus depositantes. Tudo aquilo que o Banco 
Central afirmou que os bancos estaduais estavam fazendo, na rea
lidade, o banco oficial, o Banco do Brasil. faz para o Governo Fe
deral. Então, não pode haver dois pesos e duas medidas. Se o Go
vemo Estadual não pode apelar para um banco estadual, o Gover
no Federal também não poderá fazer a mesma coisa junto a u~ 
banco federaL O Banco central tem a obrigação de inspecionar to
dos os bancos mensalmente. quantas vezes for necessário, para dar 
tr.mqüilidade ao sistema bancário biasileiro. Estou solidário com · 
v. ex• em seu pronunciamento. . . ··-

0 SR. GERALDO MELO- Muito obrigado, Senador Epi
tacio Cafeteira. 

Antes de encen:ar o meu pronunciamento, queria apenas as
sinalar dois pontos.. Falou-se aqui na necessidade de proibir o Gover
no Federal de utilizar recu= públicos ep1 ~-como essas. 

Acredito que não é uma questão de se proibir o Cbefe de. 
Estado de tomar medidas. porque não podemos aptever que cir
cunstâncias extraordináiiãs se apresentarão, tornando ·absoluta
mente necessária a utilização de recursos públicos para evitar uni 
malmaior. · · · · · 

Para mim, o mais glive e que se utilizem Os recursos púb~
cos e depois se esqueçam de cobrá-los. O que foi fei.toc, por ex·em
plo, do dinheiro aplicado na Coroa Brastel e na DELFIN? Já se 
passaram algumaS dezenas de anos, e não sei se esses recursos :te.:. 
toma.zam. Portanto, penso que não é uma questão de se proibir; os 
recursos devem ser utilizados de forma que possain retomar. · 

Segundo, queria apoiar a proposta formulada. pelo Senador 
Lúcio Alcântara. Acredito que precisamos - isto sim - chegar a um 
meio-termo, que não seja a autonomia do Banco Central. confor
me é desenhada. nem seja a completa possibilidade de inteiVinção 
lias suas alividades. Para isso, seria oeéessário ampliar o grau ·de 
interferência desta Casa. como representante do. Congresso Nacio
nal, no processo de gestão do Banéo Centtal. N""ao se trata de trans
formar o Senado Federal em gestor, mas sim que, ao Ser íridicado 
um Presidente para o Banco Central o Senado possa estabelecer 
com o mesmo quais as diretrizes de política econômica a seguir; 
obtendo, a paltir daí. o apoio desta -Casa. E ·esse· Presidente do 
Banco continuará podendo ser demitido pelo Presidente da Repú
bli~ se este quiser retirar-lhe a confiaD.ça. pOdendo. também. o 
Senado· Nacionãl comunicar ao Chefe da Nação que está retirando 
a confiança que Sua Excelência deU àQuele Presidente, solicitan~ 
do-lhe que o substitua. 

Essa situação não é aplicável ao Sr. Gustavo Loyola por-
9ue, se esse assunto estivesse sendo discutido, esta.ria defenderido 
veemente a conduta de S. Ex• dentro da realidade Com que se por-
tou durante esse período. . 

P0rtanto, não· se tiata de formular uma proposta contra nin
guém. mas a favor do País e da criação de instirutos que assegu-
rem a plena e a OOa execução de uma política econômica que bem 
atenda aos interesses do povo brasileiro. · · 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

:Juranre o discur~.o do Sr. Geraldo Melo, o Sr~_ 
Júlio Campos, 1" Vice-Pre.sidente,· deixa (l cadeira da 
presidência, qUe é ocupada pele sr. José Sarney. Presi- .. 
dente. · . · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra -
ao nobre Senador Edison Lobão. 

O SR.. EDISON LOBÃO (PFL-MA. PrOnnncia o seguinte 
discurso.)· Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. penso que foi ex
tremamente útil a reforma feita no Regimento para que. em dois 
dias na semana,. possamos nós, aqui no Senado, debater os grandes 
temas nacionais. Hoje, destina-se praticamente "esta sessão ao de- _ 
bate dos problemas econõmicos do País, o que é U@ à inteligência 
deste Senado. 

O povo brasileiro demonstrou nas umas. e tem rea.fnmado 
através das pesquisas de opinião, a grande esperança depositada 
no eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Nós. da classe política que ajudamos a elegê-lo em nossos 
Estad~?S>. naturalmente nos sentimos felizes pelo acerto da escolha 
e vemos compenSados os nossos eSfoiços no campo eleitoral. pois 
soubemos auscultar os anseios populares. 

_ _ _. No_ atual Gqverno. portanto. deSempenhamos um papel de 
cO:.respoiiSáveis pela administtação e atuam.os no Congresso. sem 
tergiversações, no sentido de oferecermos ao Presidente todo o -
apoio de que necessita para vencer os tantos obstáculõs que se an-
tepõem ao seu programa. 
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Bssa co-participação, que aliás muito nos homa., não impli
ca. porém. que silenciemos nossaS crítiCas construtivas. que visem 
ajudar a administração nas suas dificílimas tarefas, proporcionais ã 
importância de um País continental como o nosso. 

As recentes medidas econômicas executadas pelo Governo 
naturalmente suscitaram preocupações. · 

Não se coloca em dúvida o deSejo de acertar da. área econó
mica. Monnente após o desastre que eD.volveu o México, que,. na 
verdade, repercutiu em toda a América Latina. acendendo-se nos 
prédios oílciais as luzes vermelhas do alerta.. · 

No primeiro semestre deSte ano." acumulamos um saldo ne~ 
gativo recorde de US$4,26 bilhões. A taxa de juros nos EUA ele
vou-se em fevereiro, tendo se mantido no mesmo patamar desde 
eDtão. A fuga de reservas., que chegou a superar os US$7 bilhões 
no primeiro semestre, foi revertida pela atração de capitais exter
nos de curto prazo, os chamados hot moo.ey, via uma política mo
netária' apertada, que colocou 6& jUros praticados no Brasil~ os 
mais elevados do mundo. . 

· ·EmjuJho, com a:ele\'açãó dos saldos 'cam.biai's, aS reservas 
retomaram ao patamar de novembro de '1994._ ou seja, US$39 bi
Ihões'"no conceito de liquid~z internacional. 

· Ju~tificava-se. portanto~ uma ação corretíVa Oo GJYémO. 
O que Jamen{ÇI é que tudo s.e· tetÍba· feito- na forma ~ fami

gerado~ "pacotes". típico produto das falhas de previsão, uma ini
ciatiVa que o Presidente Fernando Henrique sempre afumou __ e rea-
C.IIDlou que jamais ocorreria. - - -

Essas ações -inespeiadas no setOr econQmic6, Como- sabe
mos.; prejudicam considera'-:elmente os que por elas foram atingi
dos. Empresários que -confiavam na estabilidade dÕs planos gover
namentais são surpreendidos por decisões que muitas vezes os 1~
vam à falência. Milhares e milhares de brasileiros, que se supu

-nham em segurança, invariavelmente atravessam as soleiras das 
portas já despedidos da noite para o dia. 

.No que se refere à importação de automóveis, pOr exemplo. 
ocorreram decisões absolutamente incompreensíveis. Primeiro, 
snas alíquotas de importação baixam de 35% pan 20%, depois são 
elevadas a 35%, supondo-se que aí se fiXariaoi- até -·mesmo. em 
função dos convênios intemacionais -, e de repente são 11brupta e 
nov~C+lte elevadas para 70%! - -

E onde ficam os argumentos de que tal importação se fazia 
necessária para estimular a concorrência, impedir a força dos car
téis, obrig'ai--a que D.osSOs VeícuTOS tivessem o -conforto, a seguran
ça e os preços dos alienígeoas? 

Ora, nossos empresários, confiando nesses argumentos ofi
ciaiS e 'na -eStabilidade prometida pelo Gdvemo, investiram com 
base em alíquotas que eram ilusórias, e agora são obrigados a so
frer injUstos e graves prejuízOs. 

A imprensa tem oferecido diariamente dados e entrevistas 
que conf:tnria:iil a-eSfranbeia suscitada pelOUlTiniO ''pacote." Os fa
bricantes estrangeíi:os já não sa~ aonde queremos chegar. O lis
tão dos produtos iiilJX)I'tados gráv.a:dos- teria características aleató
rias. sem embasamento técnico. 

Publicaram os jornais 'que o próprio MíniStrO da Fazenda. 
Pedro Malan, cortou alguDS itens que considerou exagerados. En
tre eles, uma forte alíquota p·ara a importaÇão de carrinhos para 
deslocamento na neve.. 

O que ~ me impressionou foi Uma nota etii negritO que li 
no Jornal do Brasil, ipsis verbis: 

"A Ministra Dorolhéa Werneck alegou ontem que 
sabia das mudanças nas alíquotas de importação e que 
foi obrigada a mentir para o Diretor Executivo da Toyo
ta do Brasil. Masanori Onji - a quem garantiu que não 

haveria mudanças na politica de importações - para não 
ser acusada de vazamento de informações. A explicação 
·foi dada ontem por assessores da Ministra.'' 

Sr. Presidente. o que pensar _disso? Creio que nem~ 
comentar _o fato. acaso ve:[dãdelro, tal a obviedade do seu absurdo. 

Episódios igualmente· eritiéáveis vêm ocO!rendo ni órbita 
do Legislativo. COmo relato!:' de medidas provisórias, já me de
frontei com algumas que acumulam variados assuntos de difereil.
tes setores.. Fogem assim às mais elementares iegrns da boa técni
ca legislativa e contri'buem para ampliar a mixórdia da nossa legis
lação. Muitas vezes. assessores da Presidência- aproveitam uriiã. 
medida provisória, disp:mdo sobre detenninada matéria. para in
cluir ootras que nada têm com a primeira. - --

Outras medidas provisórias. quando reeditadas. não raro 
vêm com textos diferenciados, corrigindo injustiças da primei.Ia. 
Verifica-se, assim, o açodamento com que foram inicialmente eb.
boradas, sem os cuidados que merecem as normas legais impostas 
por medidas que deviam ser encaraclas com gravidade. 

Penso. Sr. Presidente. que tais ãÇões equivocadas partidas 
do Palácio dQ Planalto, notadamente as de natureza econômica. 
trazem incertezas para o mercado interno e externo. Elas infligem 
punição aos ÍID:fX>rtadores. retiram do Governo um inStrumetitõ 
para impedir a ação nefaSta dos cartéis e frustrâm os· estímulOS 
para uma concorrência que beneficie os consumidores. 

Registrou o editorial do Jornal do Brasil de 31 de março 
deste ano: ---

".-Dá-se, no entanto, a impressão que o Brasil é o 
país do casuísmo fmanceiro, dos caprichos normatiVOs. 
dos pacotes súbitos e inesperados. O que pode ser visto 
como providência corajosa é ~cebido como sintomã de 
insegurança. .. quando se detec'iam pouca ãgilidade, besi· 
tação. acelerações e desacelerações espasmódicas, diver
gências ,..internas." 

Sr. Presidente. sn, e Srs. Senadores. não é essa a impressãO
que desejamos se tenha do nosso País. Ao contrário, desejamos 
que os economistas oficiais afmal.se entendam; que lobriguem as 
soluções mais acertadas para os nossos problemas econômico-fi
nanceiros; que se esforcem para percorrer os caminhos que não 

- prejudiquem nem desestimulem os brasileiros empreendedores~ ... 
que fiXem com fiiiDeza os seus objetivos e proctJrem alcançá-los 
sem as constantes alterações, de regras esEabelecidas. 

Estou ceno de que o Presidente Fernando Henrique Cardo-
so. com a sua refmada sensibilidade política. vai vencer rapida
mente esses pequenos tropeços da sua administração e. pelo que
conhecemos das suas idéias. -será. o primeiro a desejar que se esta
bilizem. em defmitiVo. as regras jurídicas nas_ qUais possam coo--· 
f:tar os que querem criar os empreendimentos de que tanto necessi· 
ta o País. 

Sr. 'Presidente, ainda há pouco ouvimos a enlrevista do Pre
sidente da República, em que Sua Excelência declara. enfatica- -
mente, que o País vai bem. com pleno desenvolvimento. com a
menor taXa de desemprego da sua história, com o PIB crescente e 
com todas as condições para realização de um grande futuro para 
todos os brasileiros, mas parece que as autoridades federais esque
cem-se dos Estados. Como vivem os Estados hoje? Todos eles à 
míngua, do maior ao menor, de São Paulo até o Acre. Q própriO
Governador Mário Covas. a todo ínstante. declara que São Paulo é 
um Estado falido. 

Não bá boje neste País um Estado cuj.a folha de pessoal cus-·
te menos do que 65% ou 70% das receiEas. até num descumpri- -
mento do dispositivo constitucional, que ftxa em 65%- o limite 
com os dispêndios com o funcionalismo. 
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Há três dias eu conversava com o Secretário de Economia O SR. EDJSON LOBÃO M Senador AnlOnio Carlos :M'.a.ga,-
do Espírito Santo, e dizia~me ele que a folha de pessoal de lá custa lhães, V. Ex• tem a miDba gratidão pelo meu aparte e a minha ad-
95% das receitas do Estado. E tudo isso por coo.ta. de quê? De no- miração pelo que representa na vida pública brasileira. O exemplo 
meações feitas pelos Governadores? Não. Penso que os Estados que V. Ex• nos dá, todos os dias. é exatamente o da fidelidade aos 
não nomeiam niais, sobretudo não nomeiam sem concurso. - -- nossos compromissos com as bases eleitorais, enfi.m. paia com -os 

No Maranhão, por exemplo, a partir da minha posse, há cin- nossos Estados. 
co anos, não se nomeou um único funcionário sem um rigoroso V. Ex• aOOrda., assim como eu o ftt. a questão d_o Fundo So-_ 
concurso público; todavia, a folha de pessoal saltou de maneira es- ciai de Emergência. O próprio nome indica: "social". E onde está a 
candalosa em taxas em relação às receitas. E por que isso aconte- necessidade de assistênciã Social mais intensa? Exatamente no 
ceu? Em razão das receitas que caem freqüentemente,. e caem por Nordeste. Pois é de lá que se vão retirar os recw:sos paia aplicar 
conta da política do Governo FedeiaL não se sabe onde, jã que Já é que não São aplicados. Reliiar-se de 

O Fundo Social de Emergência retirou do Maranhão, põr um Estado, um dos mais pobres. da Federação brasileira, US$50 
exemplo, em um ano .. mais de US$50 milhões; num Estado que milhões num ano, sem nenhuma compensação. é quase um crime! 
tem um orçamento anual da ordem de US$700 milbões. Quase Todavia foi prati.Cã.do e ainda continua sendo proposto reeditar a 
10% da receita do Estado desapareceram pelo canal do chamado piática dos mesmos procedimentos condeDáveis neste País. 
Fundo Social de Emez:géncia. Prometeu-nos uma _cqmpensa.ção. Ainda há pouco conversav~ com o Senador Waldeck Ome-
que nunca clJ.egou, nem nunca chegará. las, que me cltamava a atenção para o orçamento p.lurianua.L Dizia 

Sr. PreSidente, sry e Srs. Senadores. está chegando a refor- S. Ex•, com toda a razão, que temos que ter cuidado na elaboração 
ma tributária. Ela é necessá}ia. sem dúvida nenhumã.. Mas temos desse orçamento. pois aqtiilo que dele não constar não será coloca-
todos que cuidar para que. nv bojo dessa reforma. não se sa.crifi- do no Orçamento AnuaL 
que mais ainda os Estados que vivem à míngUa:.- Portanto. temos que verifltar como os técnicos, no M.inislé-

Quanto .Q._ Jllitu.. de~ o dizer que sou solidário com o Presi- rio do Planejamento. flZCianl esse orçamento pluriamlal Os nos-
de~ te da República e com o Governo, mas também com o meu Es- sos interesses mais legítimos estão ali contemplados? Segnramente 
tado. Não posSo -perinltir que, pela via da reforma tnõutária, reti- não. porque os Estados não foram consultados por ocasião da ela-
rem-se mais recursos dos tão palCOS que temos no Estado do Ma- boração desSe orçamento plurianual. Então, o que consta desse ar-
ranhão. Tenho a consciência de que isso ocorre em relação a todOs çamento é exatamente o que pewm os técnicos do Ministério do 
os Estados. Planeja.mento. Todavia ali não se encontra o pensamento dos poli-

Por isso~- imagiD.Ci Que devemos examinar essa questão deti- ticos e do povo. 
damente, profundamente, para que possamos ter, então. uma con- _ Senador Waldeck Omelas, V. Ex• tem a minha solidarieda-
clusão. a mais próxima PossJ.veL dos mais legítimos interesses des- de. V amos examinar esse_ orçamento profundamente.. vamos disse-
te País. cá-lo e nele incluir corajosamente os interesses de nossas regiões. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Concede-me V. Ex• Não ·nmos estilhaçá-lo, não é esse certamente o nosso objetivo. 
um aparte? _ _ _ Nossa intenção haverá de ser na linha do espúito público, do inte-

0 SR. EDJSON LOBÃO- Ouço V. Es" comprazer. resse co1etivo. 
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Devo tratar. no decor- O Sr. Geraldo Melo - V. Ex- me permite um aparte, nobre 

rer da semana, de outros assuntos. Mas. o assunto principal, V. Ex• Senador Edison Lobão? 
traz ao debate nesta segunda-feira. e é pena que o plenário não es- O SR. EDISON LOBÃO -.Pois não.nobreSen&dorGeral-
teja mobilizado para ouvi-lo. Teoho falado com os Governadores e do Melo. . 
Senadores da nossa Região sobre o tema que V. Ex• aOorda. Se O Sr. Geraldo Melo ~ V .J;x" toca na questão do Orçamen-
não nos unirmos, Senadores e Govet:oadores do Nordeste, a nossa to que, a meu ver, também requer uma reflexão importante no mo. _.,. 
Região. dentro de poucas décadas, desaparecerá se não tivermos mento em que estamos falando na mr;xlemização do País e inclusi-
mecanismos compensatórios que passam por utn exame sério da ve na dos Estados. Temos visto, ano após ano, em virtude da exis-
reforma tributária e, inclusive, também do Fundo de Emergência, tência de déficit orçamentário, o Congresso aptovar o Orçamento 
que. infelizmenle, não_ é usado para dotar e. sim. para tirar recursos ~ em seguida, com nomes variáv.eis e mutáveis de contingencia-
das regiões mais pobres. Como V. Ex" com. tÕ.uita prOpriedade sa- mente, corte, seja. lá o que for, no gabip_e[e dos Ministros do Plane-
lienta, vamos sentir esse problema - não direi eu - mas. V. Ex•. que jamento - seja ele quem for. não estou me referindo ao Ministro 
é mais jovem, e os nossos descendentes mais ainda. Temos de- José Serra -.um lápis vermelho recortar esse Orçamento e definir 
veres para com a região e com nossos Estados e não podemos aquele que será realmente aplicado. Mais uma vez a intervenção 
abandoná-los. V. Ex• coloca muito bem politicamente o assun- do Congresso no processo_mçamentário foi meramente fannal. No 
to. Digo sempre que SOU --fiel à linha do meu Partido e pretendo Congresso Nacional aprova-se uma lei, talvez a única. na qual 
segui-la, mas não posso abandOnar os interesses da Bahia, o clara e ostensivamente. as autoridades do Executivo se sentem no 
Estado __ que me trouxe para esta Casa. É nela que a Federação direito de fazer alterações. Precisamos caminhar para uma nova 
está melhor representada, já que são três Senadores para cada formulação, em que as autoridades responsáveis do Executivo se-
Estado. Se nós. do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. não apro- jam capazes de efetuar cortes na elaboração da proposta orçamen
veitarmos essas ocasiões para juntos reivíndícirmos por essas tácia, a f"un de que o Congresso ieceba do Executivo uma proposta 
Regiões desprotegidas. não- teremos mais chance para reverter de orçamento equilibrada.. Ao fazer uma proposta de orçamento 
o quadro de desigualdades. O discurso de V. Ex• é importante. equilibrada,oExecutívodefmiusuasprioridades.OCongressovai 
sobretudo porque col~ com muita serenidade e com muita se- discutir as que. o Executivo escOlheu. manter ou modifiCai\ e o Or-
gurança esse aspecto. E uma pena que o plenário não esteja çamento deve ser executado como sair do Congresso. Essa modifi-
cheio como costuma ficar ãs terças. quartas e quintas-feiras cãçãO substancial, quando realmente tivermos m.odemizado ·o Es-
para que tivesse maior repercussão o import:ante pronunciamen- tado brasileiro, um dia acontecerá. Muito obrigado. 
to de V. Ex\ que deveria ser lido pelos responsáveis da área O SR. EDLSON LOBÃO - Agradeço ao Líder Getaldo 
económica do Governo. Muito obrigado. Melo o aparte. Tem V. Ex_• toda razão. O OrçainentO é uma peça 
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meramente autorizativa. Pela Constituiça.o, ela não é uma lei im
posit~va., ~ autorizaú~a. Mas o que tem acorite!Cido é qUe mesmo as 
a~tonzaçoes ~cedidas na peça orçamentária não são seguidas:, 
ha ~ alteraçao com;tante proposta pelo próprio Govemo Federal 
- multas delas com toda razão, por justiça. mas-oUtraS nem tanto. 
~samos, ':"tãO, nós ~ Congrnsso Nacional, do Poder Legisla
uva, ter o cmdado especial na elaboração desse documento que é 
fundamental para a economia brasileira. 

O Sr. Waldeck Omelas- V.Ex'mepermiteumaparte? 
O SR. EDISON LOBÃO. Ouço com pzazerV. Ex'. 

O Sr. Waldeck Omelas- V. Ex' se refere ao Fundo Social 
de Emelgôncia. Nos dois termos da equação há aspectos negativos 
em relação às ":giões ""'!' pobres: um potque se compõe de re
CLU'SOS que supnmem mmos aos Estados e municípios. Sabemos 
que o Norte, o NOideste e o Centro-Oeste somam 85% dos recur
sos do Fundo de Participação dos Estados e Mnrriclpios. De Olitro 
lado, Dão é ~plicada.. como bem disse V. Ex', uma politica social 
ccmpensat6ria. Quen! chamar a ate~ par.o o fatç de que Dão 
apenas no Fundo Social de ilmergênaa esse procedimento se ma
nifesta. Há pelo menos duas medidas provis6rias em tramitação no 
Congresso Nado~ _qu~ ainda Dão f= apreciadas, mas que já 
se encontram em VIgeilCla por couta da natureza desse instrumento 
legal. as quais são tremendamente prejudiciais e punitivas em rela
ção às regiões _m:Us pobres. Uma delas estabelece- vejam s6. o 
crédito presum1do sobre o !PI aos contril:Wntes exportadores par.o 
compensar recolhimentos do COFINS e do PISIPASEP, ou seja, 
arrecada-se ~ contribuições sociais, em que- a receita é irltegr.U
m~ da l!Dião e concede-se o favor f1SC3l com imp:>sto cuja re
ceita é partilhada com os Estados e municípios. Somente essa me
dida provisória. Senador Edison Lobão, ~senta uma sangria de 
R$800 milbões nos fundos de participação; isso equivale pratica
me~ à famosa desonern.ção das exportações, a qual tem sido disR 
cutida como proposta de reforma tributária sem que haja qualquer 
~~ aos Estados e aos Mlmiápios. Há outra medida pro
VISória que trata da depreciação acelentda concedida à indú.sttia 
automotiva integralmente implantada no Sudeste do País_ Segundo 
os cálculos do pt6prio Ministério do Planejamento, essa medida 
provis6ria ~tar.l no Orçamento de 1996 uma remlncia fiScal 
da oolem de R$600 milbões. Se somarmos as duas medidas o to
tal-de inYestime!llos se!i da ordem de R$1.4 b'Jhão. Ferre~ o 
~ent? discriminatório da política econômica para com as re
giO~ DllllS pobres. Numa oulra medida provisória que lrata da 
aplicação da m.P par.o os Fundos Constitucionais do Norte, do 
NOideste e do Centro-Oeste, adota-se um procedimento inconstim
cional, que é o de reservar anualmente até i O% dos recursos des· 
ses fundos para o aumento de capital dos Bancos gestores. Então, 
con~~ um benefício de R$1.4 bilhão a exportadores e a in
~st:lllS Situadas no Sudeste em prejuíw dos Fundos de Participa
çao; mas para se conceder um aumento de capital de R$40 milhões 
para o BNB~ precisa-se utilizar xepirSOS que a Constimição forne
ceu à região Nordeste; no caso dã região Cenfro..Oeste, isso signi
fica aumentar o capital do pt6prio Banco do Btasil, já que a região 
nio dispõe de um Banco regional. Esse é o contexto em que esta
mos vivendo. Há uma tot?]. au:sêDcia de política de desenvolvimen
to regional em nosso País. Essa é a verdadeira guemt. fiscaL Na 
verdade, não há como neutralizar esses efeitos, pOrque a tendência 
espont.m:ea da economia já é de concentração. Oxremos o risco, 
como disse há pouco o Senador Antônio Carlos Magalhães, de 
vermos, Illlm curto prazo, diluídos tudo o que obtivemos em mais 
de 30 anos de JX>litica de desenvolvimento regl.Orial.. ------

0 SR. EDISON LOBÃO- E Dão páia aí a-sangria proJÍOs
ta pelo Govemo Federal com essa mas~ legislativa. 

V. Ex~ não mencionou, mas existe uma lei cOmplementar 
recente. da época do Governo Collor. que isenta de -ICMS os pr6-
dutos minerais semi-elaborados para exportação. -

Na ocasião. telefonei ao Presidente da República, pedindo a 
Sua Excelência quê veiasse Um dispoSitivo "í:iicluído, a pedido do 
Governo, na sua proposta de lei complementar. O ex-Presidente 
Fernando CoUor telefonou à sua Ministra da Fazenda, que. em se
guida. ligou-me dizendo que não podia atender à solicitação do 
Governador do Maranhão porque o País precisava estimular as 
suas exportações e aquele era um mecalllsm.o para ·o estímulo das 
exportaÇÕeS. Então, eu disse a ela: Estou inteirameD.Ii de acordo 
que o País precise exportiif~ mas entendo que o Governo Federal 
deva conceder ele próprio os incentivOS. é Dão-Os recurs-os dosEs
tados para a exp:mação. da qual, basicamente, vai beneficiar-se a 
União Federal. N""ao fui atendid0. Com isso o Maranhão perdeu a 
sua maior fonte de IC:MS de um único contribuinte - a Alumar. 
Assim aconteceu no Pará, em Minas e em muitos outros Estados. 

Quero com isso dizer que todas as interVenções do Governo 
Federal são no sentido de retirar recursos dos Estados mais pobres, 
sobr:etudo dos mais pobres. o que é um procedimento tremenda
mente injusto, que representa um· desequihôrio entre as regiõeS da 
Fedemção brasileira. 

O Sr. Mauro Miranda- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex' comprazer. 
O Sr. Mauro Miranda· Senador Edison Lobão, como rep

resentante da região Centro-Oeste, quero me associar às palavras 
do Senador Antonio Carlos Magalhães e especialmente às suas no 
que diz respeito à discriminação que tem sido feita contra nossoS 
estados mais pobres. Acho que é chegada a hora de fazermos o 
mesmo movimento que eu e o companheiro Waldeck Omelas fize
mos na Constituinte: nos unirmos~ nós os representantes do Cen
tro-Oeste. Norte e Nordeste, para um trabalho capaz de reverter 
essa situação. Temos Sido profundamente humilhados na regiãO
Centro-Oeste em relação à politica agrícola, da qual dependemos 
economicamente em 80%. Os nossos auDpos estão abandonados,". 
as cidades estão pequenas. extremamente empobrecidas, e não ti
vemos até agora nenhuma.r-esposta; com relação ã política do Go
verno Fe~ral, especialmente dos burocratas que ainda estão man
dando neste PaíS. Estarei ao lado do meU Estado, o Estado que me 
fez Senador,junto·cçm V. Ex• na (Ilosof:ta de fortaleceras regiões ... 
que precisam ser desenvolvidas. Quero me associar tambéDJ. ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães, W aldeck Omelas e demais 
Senadores que se manifestarnm a faVor dos Estados que estão sa
crificados e excluídos do crescE:oento nacfonal. Muito obrigado. -

O SR. EDISON LOBAO - O Estado de V .Ex' é um dos· 
maiores SUJX'I1-CS da agricultura e da pecuária em nosso País, e sei 
o que de fato ele tem sofrido. Sr. Presidente - V. Ex• já me adverte -
-. eu gostaria de prosseguir no exame dessa matéria, mas farei isso 
em outro dia. 

Estou certo de que o Presidente Fernando Henrique Canio
so. com a sua refmada sensibilidade política, vencerá rapidamente
esses pequenos tropeços da sua administração e, pelo que conhe
cemos das suas idéias. será o prfrneiro a desejar que se estabili
zem, em·defmitivO~ as regras jiiiídicas nas quais possam confla:r os-
que querem criar os empreendimentos de que tanto necessita o 
País. Coiifio também que essas desigualdades sociais serão rapidaw 
mente vencidas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Se

nador Lúcio Alcântara, próximo orador inscrito~ 
c.. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 

segU.iD.te discurso. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e 
Srs. Senadores, estamos assistiiido à marcha do programa de pri-
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vatização do Governo que está em curso e que já resultou na pri
vatização de várias eo::.presas-cóntroladas pela União. 

Nesta tarde, abordarei a questão da Rede Ferroviária Fede
ral. que., de certo modo. insere-se no contexto maís amplo dessas 
discussões_ que presencianx,-s na seSSãO -de hoje, desde a interven
ção do primeiro orador, Senador Roberto Requião. Tenrse procu
rado difundir a idéia. a ir:D.pressão de que vamos passar a viver sob 
a égide de uma economia de mercado absoluto, como se este, por 
si só, tudo pudesse, inclusive regular as relações da sociedade, 
como por exemplo, a relação entre trabalhadores e empresários. 
Enfim, como se pudéssemos viver aquilo que o economista, ex
ministro e ex-superintendente de SUDENE. Celso Furtado cha
mou, numa entrevista recente aos jornais que circulam diariamen
te, de fundamentalismo de metcado, como se estivéssemos con
vencidos de que deviamos adotar o hl>eralismo extremo como a 
grande ideologia que deve reger as nossas relações econbmicas-. 

Há pouco, assistimos ao Senador Vilson Kleirnlbing, em 
aparte ao Senador Roberto Requião, piopor fõsse colocado na 
Constituição um artigo (Jue. impedisse terminante~te o Estado 
bzasileiro de investir rectiiSOs em empresas em dificuldades eco
nómicas. 

Não aparteei o Senador KJeinúbing até porque S. Ex• estava 
fazendo um aparte ao Senador Roberto Requião, mas me ocorreu 
qu.e os Estados. Unidos. que sempre são citados como Q grande 
exemplo de desregulamentação da economia de mercado, como a 
Meca. do capitalismo, há alguns anos, investiram alguns milhões 
de dólares na Chrysler, montadora de automóveis que atravessava 
grande dificuldade e estava quase inviabilizada no mercado. O go
verno americano aportou recursos para salvá-la. para defender os 
empregos e as montadoras de automóveis, setor importante da econo
mia americana. A empresa recuperou-se, devolveu os rerursos com 

.,jnros, e esta operação foi coosidernda absolutamente llOilDliL 
Sou um grande crítico dessas relações promiscuas entre a 

iniciativa privada e o Estado. O nosso grande objetivo deve ser 
exatam.ente o de desprivatizar o Estado muito mais do que desesta
tizar ou privãtiZáfeillpiesa.s públicas. Mas recooheço que o Estado 
tem este papeL N""ao podemos pensar em ser uma gtãiide Dação. ser 
um país próspero, desenvolvido, grande Estado nacional se pregar
mos um Estado anêmico. ausente, indiferente ao que se ·processa 
naeconomia. -

O Sr. Jo5:3Phat Marinho - Penmte-me v: Exa um aparte? -
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Com pr;=r ouço V. Ex". 
O Sr. Josapbat Marinho - Lendo e ouvindo tudo quanto 

lemos e ouvimos. temos a impressão de quem há quem queira fa
zer uma refOIIIJ.a na Constituição e inscrev~ ~apenas uma regra: o 
Estado é normativo e só IlOID13ti.vo. O problema do desenvolvi
mento do p~so não entra em linha de conta. 

O SR. LÚCIO .ALCÂNTARA - V. Ex" tem toda a razão. 
Tenho certeza de que esse não é o caminho que interessa ao 

Brasil. Esse não é caminho que interessa ao povo brasileiro. 
É lógico que sabemos que'() Estado precisa de uma reforma, 

que o Estado esgotou a sua capacidade de investimento, que o Es
tado empresário, dono de grandes empresas, pode não ser a melhor 
solução para nós. Há uma tendência mundial. que não é s6 de paí
ses em desenvolvimento, mas também de países desenvolvidos, no 
sentido de que o Estado não pode nunca abdicar do seu poder de 
influir na economia, de induzir o desenvolvimento~ de coxrigir as 
desigualdades entre as regiões. 

Acabamos de ouvir o discurso do Senador Edison Lobão e 
os apartes de vários Senadores a esse pronunciamento mostiando 
que a questão regional é importante, que esse deseqUilíbrio entre 
as regiões tem de ser conigido. E nós, Senadores da Região Nor
deste, da Região Norte. até de Centro-Oeste, muitos deles Estados 

empobrecidos, temos de reagir contra essa tendência, inclusive a 
de desqualificar o debate regional, como se clamar. como se argu. 
mentar em favor das nossas regiões fosse um pecado cometido_ 
contra a Federação. Pelo contrário, essa Federação nunca será for
te, o País nunca será desenvolvido, o País nunca será verdadeira
mente próspero, se nós nãà recuperarmos- o ã.tiaSõ -dessas regiões.~ 
que não pedem favores, que: não pedem soluções de favorecimen
to, mas condições. sim, de tratamento preferenCial que permita o 
desenvolvimento de suas po[encialidades, de suas riquezas. 

Temos o receio, nesse novo modelo de Estado, de vermos 
nossas dificuldades aumentadas. porque a lógica da iniciativa pri
vada, a lógica do investimento privado, a lógica do capitalismo 
leva esses recursos para onde? Para aquelas regiões mais ricas, 
mais pr6speras. mais desenvolvidas. onde o retomo do capital in
vestido se dá mais rapidamente e com lucro mais garantido. Se o 
Estado se retrai, se o Estad,o diminui Jl sua-poupança, se o Estado 
deixa de ser granc:le investidor, comQ essas regiões vão sair dessa_ 
situação de subdesenvolvimento em que se encontram, inclusive 
com o grande fosso que nos separa, o Nordeste e outras regiões. 
dessas regiões mais desenvolvidas do País? 

Nesse novo paradigma de Governo. nesse novo modelo que 
se delineia, a tendência é que essas diferenças se acenruem. se 
alarguem. Por isso temos de agir e agir cedo, inclusive instar ao __ 
Presidente da República. ao Governo Federal que esse novo mode-- _ 
lo do Estado brasileiro v~nha. mas que contemple de maneira cla
ra. objetiva, bei!l. defmida. cqm políticas regionais, com políticas 
industriais, com pqlíticas agrícolas, com políticas de_ desenvolvi
mento, os justos anseios de regiões como a nossa, a região nordes-
,;ina. -

O Sr .. Edison Lobão - V. Ex• me permite um aparte. nobre 
Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex•. nobre Sena
dor Edison Lobão. 

O Sr-. Edison Lobão - Há sempre tendência a sup:n- que as 
regiões mais pobres, O· Norte _e o Nordeste do País, pedem óbolos,
esmolas. Não é isso. Nós reivindicamos aquilo a que temnos direi
to, como membros da Fed~o brasileira, em razão da contribui
ção que temo~ dado ao crescimento nacional, por tudo quanto rep
resentamos. E indispensãveL· de fato, que tantos estejamos na de
fesa desses interesses que são legítimos. Se não o íiZeiiD.os, não_ ... 
serão preservados. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Ex• tem toda razão. 
Como dizia o grande sacerdote e orador., Padre Vieira, nós não pe
dimos pedindo, porque pedimos argumentando. Quer dizer, n6s te
mos razões que justificam os nossos pleitos, que respaldam as nos
sas reivindicações e não podemos, de maneira alguma, ceder a 
essa tentação fãcil de nos retrairmos diante dos pleitos, diante das 
reivindicações de natureza regional, porque elas. no fundo, visam 
a reparar injuStiças e. muito mais do que isso, superar desigualda
des, sem o que. dificilmente, tereiDDS um país onde o desenvolvi
mento ·seja, de fato, uma conqu~ta de todos e não apenas de ilhas 
de prosperidade que se distribuem nesse ou naquele Estado, nessa 
ou naquela Região. 

Aliãs, sob esse aspecto, até recomendaria a quem tiver inte- ~ 
resseque procure ler o artigo de boje do ex-Ministro João Sayad, 
na Folha de S. Paulo. em que ele mostra com muita clareza. e 
com argumentação insuspeita - porque ex-Ministro do Planeja
mento e homem vinculado a São Pa.illo, aos interesses paulistas-. 
que a aceitação pura e simples desse chamado "manual do hbera- -
lismo" é alguma coisa contra a qual devemos acautelar-nos. Se 
não atenlarm.os para o fato de que o Estado tem o seu papel de 
que o Estado é o grande instrumento de correção dessas desigual
dades, esses desacertos causados por uma economia que funciona 
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com liberdade total tenniD.ard:o por impor à sociedade grandes in~ 
.i!J.stiças, grandes diferenças sociaís e grandes diferenças regionais. 
É. por exemplo, o meu temor em relação à anunciada privatiZação 
da Rede Ferróviáriã Federal. Fiz um re(iueiiriie:iiio; aprovado pelo 
Plenário do Senado, que foi encaminbado ao Ministro José Sena. 
Há poucos dias recebi a resposta. na qual o Ministro nos encami
nha informações do BNDES -órgão gestor do programa de priva
tização. Ali está dito que ainda não há um modelo defmido apro
vado pelo Conselho _Nacional de Desestatização. Mas nos encami
nha um esboço de modelo de privatização, elaborado por uma as
sociação-Cliamãda Nova FerroVia, onde há uma rápida análise da 
situação mundial em relação· às ferrovias e de uma proposta, que, 
evidentemen~. ainda será discutidá para ser aprovada. de privati
zação da Rede FerroViária Federal. 

Nessa introdução, chama-me a atençãó-o-item-3 - Esrudo 
das Informações Internacionais-, que passo--ã'ler. 

''Foram examinados os modelos institucionais e 
os de privatização existentes no exteri_cir. Q_;modelo ins
tiru.cional. vigente:na quase totalidade das ferrovias exa
minadas é o tradicional. com todas as funções sob con
trole de uma mesma entidade. A graride exceção é o mo
delo sueco, onde se dividiu a ferroviâ ~dUas eo:ipresas, 
ambas estatais. uma respOnsável pe~ manutenção e me
lhoria da via férrea, a BV, e a outra pela operação dos 

"trens, SJ. Segundo o diretor-pre-sídente da SJ~ tal divisão 
trouxe dificuldades para a operaÇão eficiente da Empre
sa. No Reino Unido, discute-se _um_modelo conhecido 
como open access. que vem sofrendo criticas generali
zadas e fundamentadas dos meios técnicoS. 

---Na-EUiopa.-ãSiiirõVíãs- sãO estatais.- predorillnãD
temente voltadas para o transporte de passageiros, e re
cebem vultosas coo.tribuições do Estado." 

Estamos falando de países da Comllnidade Européia, em 
que as ferroVias peimanecem sob o cOntrole do Estado e recebem 
pesados subsídios do Governo. · 

"Nos EUA e Cana.dá.. as ferrovias são voltadas 
para o transporte de carga, cujo perfll é muito semelhan
te ao bi3Sileiro. Nos EUA. as 536 ferrovias de carga são 
privadas, e no Canadá, h{ privadas e estatais. O exame 
do perfll do transporte ferroviário e dç am.!>iente em que 
se insere. D.OS diversos países. mostrou que as referên
cias para o caso brasileiro são as ferrovias americanas e 
canadenses. ~ 

No que tange aos modelos de privatização, verifi_-
cou-se que cada um foi desenhado para atender a condi
ções específicas. Entretanto, em todos eles. o passivo fi
nanceiro e os encargos deconentes da redução do qua
dro de pessoal foram abSOlVidos pelo Estado. Dentre os 
modelos examinados, Verificou-se semellianças entre as 
condições da Ferrocarriles Aigentinos e da RFFSA, bem 
como entre as conjunturas naciOnais em que se inse-
rem." 

O úniCõ illcdelo que, parece, será -segl.iido é o da viiinha 
Argent:ina--

Fundainei:J.talmente. a propJSta prevê a divisão da. malha 
feiroviária boje existente em malhas regionaiS; e neSSas malhas re
gionais, o que nos preocupa sobretudo é a <;ba..m,ada Malba Nor
deste, que reúne a SR·! (Recife). a SR-11 (Fortaleu) e a SR-12 
(São LuíS), -que são supeiiiitendênciaS regiOnais. Por quê? Porque 
entre tantas malhas deficitárias do JX>nto de vista econômico, essas 

certamente estão entre as mais deficitárias. SãO trechos que não se 
prestam ã coriceSsâõ pari exploração-pela iniciativa privada, não 
obstante o seu grande interesse social, na medida em~e transpor
tam mercadorias, cargas e. em alguns casos, passageiros. 

-- -=-QUal-selá o tratamento dado a essas malhas defi.citárias 9o 
pOnto de vista fmanceiro e eoonômico? Pelo que se vê êa propoSta 
que está em: exame e que é objeto da resposta ao meu requerimen
to, o que se pretende é que o Estado contrate empresas que vao 
operar esses sistemas e que paguem pela operação desses sistemas, 
seja para transportar passageiros seja pára tran$pórtai Carga. Há, 
portaD.to. uma dúvida muito grande sobre como se proceder~ Será 
que, na prática., esse tipo de operação não Vai sigri.ificar a desativa
ção de tOOas as estradas de ferro que ainda cortam os Estados mais 
pobres do Nordeste? Evidentemente, a malha ferroviária que teri:t 
um grande atrativO econômico poderá ser, mediante licitação. ex
plorada por meio de concessão. Assim, não haveiá prejuízo pai-i 
essas regiões. 

Preocupo-me bastante com a. situação da rede ferroviária de> 
Nordeste brasileiro. que é de grande importância para os Estados 
dessa região, mas é deficitária. 

Gostaria. de chamar a atenção, ainda com relação a esse ex
pediente que me foi encamiDhado, para o item que trata da questão . 
das tarifas. O modelo, fundamentalmente, seria manter a REFESA 
- Rede FerroViária Federal -. que será a concessionária desses sei-~ 
viços. Divide-se toda a malh3. ferroviária_ nacional_ em oito malhas, 
que seriam colocadas em processo de licitação, para que fossem 
exploradas por concessioiláiiaS~ Cria-se no MiniStério dos Trans
portes duas novas instituiçõeS, duas novas entidades, que iriam 
disciplinar o controle e a normatização do funcionamento do siste
Ína ferroviário. Sugere-se a criação de um ente privado novo que 
-seria u:ãia associaçaó ferrciVim.à bi-asiléi±a-:. não• entendlOema-~ 
posta às minhas perguntas que, neste particular, deixa a desejar--, 
seria uma· espécie de instituiÇão que iria sUpervisionar o funciõnà--:- -
mento das feiiovi:as. -Seria uma instituição privada. 

Um detalhe que rile chamou atenção é o que trata das tari-
- fas: "as _primeiras ~erão ser objeto do decre!Q de concessão com

plementadas com as normas relatiyas ao eqúihôrio econômico fi
nanceiro do contr.Uo de c0nce$São. incluindo-se entre elas· a defi
nição da JX>lítica_ tarifária. Neste particular, a experiência nacional 
e __ a estrangeira recoDiendam forte~te uma política segundo a ... 
qual sejam deÍmidas somente tarifas -máximas, aliadas a mecanis:
mos de correção automática. dos efeitos inflacionários. permitindo
se à concessionária que pratique Os preços que o mercado-ditar, li
mitados tão Somente pelo referido teto." 

Vejam que bá previsão, portanto, de se estabelecer um me
canismo de Correção autQmática das tarifas. Quando_ se ctjtica,_ 
quando se condena, muitas vezes com justa razãó, a ineficiência 
do Estado coxno gestor e COilJ-O administrador, deixa-se_de levar 
em consideração que essas tarifas, esses preços públicos, muitas 
vezes, são controlados ou mantidQs artificialmenJe, inclusive em 
valores que não remuneram esses serviçOs, para atender a políticas 
globais do governo. Assim, essas políticas têm levado à ruína mni
tas dessas empresas, poiqUe há um congelamento ãrtificial de pre
ços e estabelece-se um déficit que tende a aumentar cada vez mais. 
O governo, portanto, que deveria complementar. essas diferenças 
_tarifárias não o faz. mas quando se trata~ coq.çeder- esses serviços 
à iniciativa privada, a primeira cautela dos proponentes _dessa p:>lí
tica é assegurar; preservando da corros:!o inflacionária, as tarifaS: 
os preços públicos. 

Sr. Presidente, sn, e Srs. Senadores. o meu prommciamen
to, nesta tarde, é no sentido -de alertar para que nâo D.os deixemOS. 
seduzir apenas por esses argumentos que são da-dos como- moder--: 
nos. Modemidade, sim; ingenuidade. nunca. 
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Temos o dover o a olxigação do COOl1il:inr para a modomização 
do País. mas não podemos deixai' de levar em--CODta as experiên
cias, a llOSSa ili responsabilidade decom:nte do mandato do qual 
estamos inve:stidos para preservarmos nossos interesses, os inte-
resses do País, da sociedade e, especificamente, os iritereSses das 
regiões que representamos. 

Duronte o discurso do Sr. Lúcio Alcánrara, o Sr. 
José Sarney, Presidenre, deixaã cadeira da presü:Iência, 
que é ocupada pelo Sr. José Eduardo Dutra, Suplenle de 
~cretário. 

DuranJe o discur.so de Sr. l:.úcio Alcãnrar.:i, o Sr. 
Josi Eduardo Dutra, Suplente de Secretário, deixa a _i:a
. deira da presidência, que é ocupado. ~lo Sr. Júlio Cam
pos, .2a V ice-Presidenu. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço 
a pala VIa para uma comunicação pela Liderança do Governo •. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex' a pala-
vra, para uma comnnicaçãopela Líderança do Goverito, -

. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (- DF. Para uma co-
munÍcaçãó pela Liderança do Govemo. Sem reVisão do ocador.) -
Sr. Presidente, gostària de pedir a atenção dos Srs. Senadores para 
alguns dados divulgados, respectivamente na quinta e sexta-feiras 
passadas. e que, na verdade. não mereceram ainda uma ieflexão 
mais profunda por parte do Congresso Nacio!la!. mas que. pelo 
menos em nossa visão~ refletem uma liriba de evolução na econo
mia bJ:asileiia que não pode passar desperr.ebida. 

Na última semana. Sr. Presideme, o Banco Central baixou 
medidas legais dimimúndo o compulsório dos baneos. Isso se dou 
dentro de uma linha que ·vinha sendo reclama<..a pelo Congresso 
Nacional.- e particuliumente pelo Senado Federal - desde que os 

..juros nó mercado fma.ó.ceiro pasSaram a ser ~ito altos, _principal
mente numa economia estabilizada como a nossa. 

Essa medida terá alguns efeitos positivOs. O primeiro deles. 
esperamos. setá a queda das taxas de jUros. Essa diminuiçãõ de 
compulsórios s6-pôde ser feita porque alguns indicadore:s macroe
conômicos são extremamente positivos. O primeiro deles é que. 
por todos os índices de medição de ~o. houye queda real de 
inflaçãO nos últimos trinta dias. Os institUtOS de pesquisà já têm a 
expectativa de que. no mês de setembro, pela primeira vez, vamos 
poder conviver com uma úúlação abaixo de Z%.-Os maiS otimistas 
admitem que pode chegar a 1 ,5%. . 

O segundo dado importante· é que, pela primeira vez. nos 
últimos doze meses. tivemos uma balança comercial positiva. Ain-
da que os dados ~jam tímidos ~ o suped.Vit foi da OOiem de 
US$50 milhões - é um superávit eitremarilente in:Jp:mante no mo:. 
mento, se refletü:mos que nos úhimos -doze meses tivemos déficit 
na balança comercial. 

Há um outro indicadot', que me parece também importante, 
da / .ssociação Comercial do Estado de São P.axJlo, que mostra que 
nos últimos trinta dias tivemos uiDa queda bastante grande do nú
mero de falências-e cOnCordatas, que--Vmha se"rl.âo bastante alto. 
justamente em função das altas taxas de juroS. 

Porúhimo- este me parece o dado mais significativo em ní
vel macroeconômico -.nossas re!>etvas internacionais superaram o 
patamar dos US$40 bilhões. Apenas para se ter uma idéia, no mo-
mento mais positivo, dezembro do ano passado. tínhamos um total 
de reserva da otdem de US$36 bilhões e. durante a crise do Méxi
co; as reservas chegaram abaixo do patamar dos US$30 bilhões. 

Todos esses: dados em conjunto e vários ou_tros que os eco--~ -
nomistas dominam - e nós fazemos unia análise da economia tam
bém sob parâmetros políticOs - rilostrãrif que o_-projeto de estabili
la.Ção econõmica. o Plano Real. continua dando certo. Mais do que 

isso, nessa sua fase pré-desindexação continua. _a baixar os funite.s ~ 
de inflãção e - ainda.-mais importante - os meciniSmóS de controle 
de política monetária majs duros, c9mo a taxa_ de juros. já come_~ 
çam a baixarexatamente pela possibilidade, em função dos indica
dores conjunturaiS da economia, de se diluir o compulsório dos 
bancos. - · _ _· _ _ - -- - -_ 

Todos esses dados sinalizam também par.l uina_ revitalil<!~ 
ção do setor produtivo, em p!imeiro lugar. como é natural, os ur
banos. De qualquer maneira, já mostram que podemos sair de Uma 
situação cujos meios_ de produção estavam sendo contidos para 
uma situação de expansão-econômica.. sem que isso incona erit 
elevação de índices .infl~ionários. . __ _ 

Gost_aria d,e acentuar, Si. Presi.çiente, sry e Srs. Senadores • 
que talvez o indicador mais U:n.portante de rudo isso é que a desin
dexaçãó -da economia, que está sendo propOsta pelo Governo, 
ocorra de forma gradual. No inslaDle em que começa a Ser. discuti
da no Congresso Nacional. ela já tem uma ambien[aç.ão bastante 
mais favorável do que aquela que se previa há sessenta ou noventa 
dias. não s6 pelo aumento consider.ivel de nossas reservas interna
cionais cOrilo pel.a diminuição da inflação -e, também, pelos vários 
indicadores que IllOSirOm alguma recuperação dos meio< do produção. 

Era essa, Sr. Presidente, a consideração que eu gostaria de 
fazer ao Plenário. 

6 SR. PRESIDENTE (Júlio Camjx>s)- Continua alista do 
oradores. 

Tem a palavra o Senador José Eduardo Duua. - _ 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do ora~.)- Sr. Presidente. S~. 
.Senadores. antes de entrar no objetivo -do meu discurso de hoje, 
queria fazer um -pequeno comentário, acompanhado de um apelo 
aos Senadores presentes, em razão dos pronunciamemos anteriores 
dos Senadores Lllcio Alcântara e Edison Lo_b_ão. que se referem à 
questão da falta de política de desenvoiVimerit.O regionaJ. e também _ 
à questão do Estatlo e ~ priVaúzações. -

Há um projeto d.e minha autoria que se encontxa na Ordell;l 
do Dia do Senado Federal, da pr6xima quinta feira:, que trata da 
questão da privatização ~·Coropar:lhia Vale do Rio Doce. 

Já houve aqui reclamações quanto à falta de politiCa de de
senvolvimento regionaL É dO conhecimento de todos que a Com
panhia Vale do Rio Doce é mais do que uma simples empresa de
mineração; ela é uma verdaçleira agência de desenvÇilvimenlO para __ 
os _diversos Estados deste nosso País. a saber: os Estados do Pará,
Maranhão, Sergipe, B3hia. Rio de Jã.ne!Xo. Espírito S_aiito, TocaiÍ- ·· 
tins, Mato GrosSo do Sul e Minas Gerais, que é. -inclusive, o berço 
dessa companhia. 

-" Já ouvimos, nesta Casa, diversas manifestações de preocu
pação qiianro à forma que víri.it. a ser príVatízada a Companhia 
Vale do Rio Doce. como també;m critiças ÇQP;! relação à Lei no-
8.03f, aprovada no inído do Govemo Collor por um Congresso 
acovardado, até em função daquele Presidente da República que 
chegava ao Governo. _carregado por 35 milliões de votos. Essa. lei 
das privatizaçõeS. na- prática. deu um cheque em branco para o Po-
der Executivo. 

Esse projeto de minha autoria estabelece que a privatização 
da_ Companhia V ale do Rio Doce deve ser precedida de autoriza
ção legislativa. Na verdade, o projeto não excluL a priori, a Com
panhia Vale do Rio Doce da privatização, mas tem o objetivo de 
trazer para esta Cãsa esse debate. que até a gota está restringido aos 
gabinetes do BNDES. o que "faz. inclusive, cõin que os técnicos 
das chamadas co:tnlssões de trabalho que o esmdam tenham mais 
poderes para discutir a privatização, neSte Pais. do que os próprios 
Senadores, representantes da Federação e os l)eputadoS _do povo 
brasileiro. 
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Gostaríamos. neste momento, baseado no pronunci.ameuto 
do Senador Edison Lobão e do Senador Lúcio Alcântara, de fazer 
um apelo aos Srs. Senadores no sentido_ de ~o se utilizar medidas 
protelatórias que poderão prejudicar o objetivo do projeto. 

Sr. Presidente, a minha presença Da tribuna,. hoje, é parare
gis!Iar a realização do I O" Encontro Nacional do Partido dos Tra
balhadores, no último f1m de semana, na cidade de Guarapari. no 
Espírito Santo. - -

Todas as vezes em que chegamos às vésperas de um encon
tro nacional do PT. setores da imprensa e forças políticas, incon
formadas com o crescimento do nosso Partido, desenvolvem pro
fecias no sentido de uma espécie de balcanjzação do nosso Parti
do, com fragmentação em tendências, em grupos iJ:reconciliá.veis. 
Entretanto, o que tem acontecido, nesses quinze anos de sua histó
ria, é exatamente que o Partido dos Trabalhadores, após a realiza
ção dos encontros, sai mais fortalecido ainda. 

A partir desse encontro. louvamos o grande avanço J;"esul
tante desse Encontro. Portanto, devemos registrar o estabelecimen
to de uma nova maioria na- direção do Partido doS Tnibalha.clOres 
que se mantém frei ãs tradiÇões de liberdade do noss~ Partido, aos 
ensinamentos e ao P"'"sarnet~to de div~as pessoas que participa
ram ~ nossa fundação e que contribuíram. de forn;1a decisiva, para 
o desenvolvimento e o aprofundamento de esquerda do nosso 
Pãís, como Florestan Fernandes. Sérgio Buarque de Holanda e 
Mário Pedrosa. Uma nova maioria mantém-se fiel a essas tradiÇÕ
es; ao mesmo tempo, acredita não ser possível um partido com a 
responsabilidade do Partido dos Trabalhadores que, sem dúvida •. é 
a maior legenda da esquerda brasileira e. talvez. da América Lati
na. Portanto, é fundamental que esse partido se manr.enha como 
oposição, principalmente, propositiva.. 

A partir dessa nova direção, pretendemos estabelecer um 
.Jiebate com o conjunto da sociedade, da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal sobre idéias e projetos. não simplesmente para 
nos manter numa posição meramente reativa. da negação_ ou da re
sistência mas, principalmente. es:tabeleceJJllos proposições no sen
tido de dis:putannos a hegemonia no conjunto da sociedade. Isso 
irá acoD.t.ecei jUstamente nas reformas que estão agendaà.as para o 
segundo semestre, particularmente, com as reformas: previdenciá
ria. tributária e administrativa. -

O Partido dos Trabalhadores: já vem. inclusive. deSenvol
vendo o seu projeto de reforma tribUtária, que, possivelmente, será 
decidido e votado pela Bancada do PT na Câmara e no Senado e 
pela nova direção, ainda esta semana, para ser aPresentado ao con
junto da sociedade; trata-se de um projeto de reforma tributária, 
criando. de maneira decisiva, uma inversãq da forma da composi
ção de impostos no nosso País. O Brasil é, talvez. o único país ci
vilizado do mundo em que a carga de impostos indiretos, do ponto 
de vista do montante da arrecadação-da máquina pública, é mãior 
do que a dos impostos diretos:. Esses impostos indiretos têm um 
caráter emineotemente anti-social, injusto. pois., ao incidirem sobre 
os preços dos prOOutos fazem com que o percem.ual de impostos: a· 
ser pago. por exemplo. por um oper.irio -de salário mínimo, -ao to
mar uma cerveja. seja o mesmo _a ser pago por um grande empre-
sário. - - --- -

Vamos. inclusive, também introduzir e lutar para que o Im
posto sobre Grandes Fortunas. já previsto na nossa Constituição e 
para cuja regulamentação já há um projeto de autoria do então Se
nador Fernando Henrique Cardoso. venha a ser contemplado nessa 
reforma tribotária. · 

Outro aspecto que deve ser reSsaltado -oomo Iesultido do 
10° Encontro Nacional é a eleição do nosso novo Presidente. Sabe
mos que o Partido dos Trabalhadores tem e teve. até agora.. como 
Presidente, talvez. a maior liderança pc;>pnlar da história deste País. 

.o companheíro Luiz Inácio Lula da Silva. Justamente por ser um 
Partido que não quer adotar a linha de outros. do caudilhismo, do 
caciquismo, é que Lula tomou a decisão de se afastar da Presidên
cia e da Comissão Executiva do Partido dos: Trabalhadores.. 

Foi eleito para a Presidência do nosso Parti.âo õ comparihei
ro José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-Deputado Federal, ex-Depu
tado Estadual pelo Estado de São Paulo, um dos percursores da 
CPI que culminou no-impeãchment do ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello. um dos quadros mais capacitados e mais digo.os 
clã. bist6ria da esquerda neste BraSiL José Direeu é pessoa de extre
ma competência. conhecedor do Partído como ninguém.. Temo:s 
certeza que, aliados a essa maioria qlie se formou a partir desse en
contro, o Panido dos Trabalbadores, fiel a sua história, dá o salto 
de qualidade exigido pelos traballiadores e pela sociedade brasileiia. 

Dessa forma contribuímos para o fortalecimento da demo
cracia, da justiça social e para a implantação de uma sociedade 
mais fratema e igualitária neste nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pt;esidente. 

O Sr. JW.io Campos, 2° Vice-Presidente, deixa-a 
cadeira da presidência. que é ocupada pelo Sr. José 
Eduardo Durra, SuplaUe de Secrezário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduan:lo Dutra) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos.- -

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. ProD!Incia o seguinte 
disCUISO. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente; Srs. Semdores~ 
o Jornal do Brasil de hoje, em sua conceituada coluna Informe 
JB_, noticia que o MinistrO da Cultura. bem como inúmeros artistas 
~-intelectuais brasileiros, como Caetano Veloso. Chico Buarque de 
Holanda. Oscar Niemeyer, Edu Lol;>o._ Antônio CallaÇlo~ estão pro
videnciando um abaixo-assinado de mais de 500 asSimi:nras riO 
Rio de Janeiro pedindo que o Aeroporto Internacional do Rio de: 
Janeiro, o Aeroporto do Galeão, passe. com muita justiça. a deno
minar-se "TomJobim." 

Volto a esta tnOu:àa para registrar que concordo plenamen
te, mas nós. Sena~or _Jú_lio Campos. no dia 27 de junho passado, 
apresentamos nesta Casa,_' na oua:a tribun;a. o Projeto_ de !.-ei n° 
208195, que trata justamente da denominação do Aeroporto ID1er
nacíonal. do Rio de Janeiro.· como Aeroporto Internacional Tom 
Jobim..-. ___ _- _ - _. __ 

Lamentavelmente. terminou o prazo desse projeto. apresen
tado em junho passado na COmissão de Educação do Senado. que 
lhe daria decisão te.rmínativa, e até agOra o D:tes.mo ·ooo veio a Ple
nário. Hoje, apresentamos à Mesa uma solicitação de que esse pro
jeto venha para Plenário e, dentro das próximas horas, iremos re
querer o regime de urgência urgentíssima para o Seriado decidir: 
Já há um projeto nesta Casa que denomina de 'To:rp. Jobim" o 
AÚoporto InternaciOnal do Rio de Janeiro. 

Será possível que o Senado deixará. de votar esse projeto de 
lei - até certo ponto importante - que representa nossa homenagem 
ao grande compositor Tom Jobim? Será que vamos deixar que o 
Presidente da República elabore outro projeto, passando por cimi 
de uma homenagem que o Congresso poderia já ter feito? Apelo. 
portanto, para que 6 Senado Federal cumpra suas funções, possibi
liEando que_ votemos~ esta semana o projeto que presta a ho-:
rnenagem a esse grande brasileiro que foi Tom Jobim. _ 

Neste meu pronunciamento. quero também fazer um protesw 
to contra o Governo _do Dístrilo Federal p:>r ter permitido que a 
Micare"candãnga tenha se realizado justamente nesta área nobre da 
Esplanada dos Ministérios. em frente ao Congresso Nacional. Bra
sília é a cidade do Brasil que mais: tem espaço público, desconheço 
outra cidade neste País que tenha maior espaço público para reali
zação de festas. promoções. eventos, mi~s e cama vais: ieri:iPO="-
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rões do que Brasília. No entanto, justamente por insensibilidade e 
descuido do administrador regional do Plano Piloto - tenho certeza 
de que não é o Governador Cristovam Buarque - essa autorização 
foi dada. permitindo esse abuso. Se V. Ex-s passarem por ali, ve
rão como ficou depredado o espaço onde- a micareta se realizou na 
Esplanada dos Ministérios. 

Por que não se realizoo o evento no Eixo Rodoviário Sul? 
Lá. onde sempre houve desfiles militares. cama.vais -de Brasília. é 
local belíssimo, tem estacionamento pai>. milhares de cazros, duas 
avenidas de acesso, ou então por que não o f1Zet3.m na área do 
centro esportivo de Brasília, onde também há milhares de metros 
quadrados. espaço disponível para fazer promoção desses eventos? 

Quero, neste instante. fazer Um protesto e um apelo para 
que o Governador Cristovam Buarque recomende à sua equipe -
que sabemos muito autónoma - que não pemlita. que espetáculos 
como esse se realizem em local inadequado. 

No sábado, os canais intemacióliãis de televisão mostra
vam. com sutileza maldosa em relação ao Parlamento brasileiro, a 
rea.Iiza.ção de evento que é muito popular, mas que não foi realiza-
do cm lugar propicio. • · 

O Sr. Lúcio Alcântara- V. Exaconcede-meumaparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com atenção o Senador 

Lúcio Alcântara. 
O Sr. Lúcio Alcâ.ntara - Senador Júlio Campos, tenho 

grande apreço pelo Governador Ctistovam Buaique. Conheci S. 
Ex• ainda quando Cbefe de Gabinete do Ministro da Justiça, De
putado Fernando Lyra. e posteriormente como Reitor da UnB. 
CoDSidero S. Ex.a homem de grande envergadura moral e sensibili
dade social Esse programa de renda múrima, por exemplO, Vincu~ 
lado à educação. que está sendo implantando aqui tem grande sig
nificado. Mas quero secundar esse apelo de V. Ex ... e coloco minha 

_intervenção n9 sentido de que se reveja a questão dos espaços p6-
blicos de Brasília. Estive JXJr quatro anos ausente de .-Brasília, 
quando encexrei meu mandato de Deputado Federal e fui eleito, 
pelo povo do Ceará. -vice-Govemador e retomei a desta cidade 
para nela residir como Senador.. Causa-me certa preocupação·a si
tuação de delem!inados espaços públicos de Brasllia. Sei que o 
Pafs está empobrecendo e que as dificuldades são muito grandes. 
Embora pense que não há melhor sistema para escolha de dirigen
tes do que o voto popular - e, como Constituinte, votei a faVor da 
autonomia política para Brasília-, :Pet:gunlo se realmente foi uma 
boa decisão. Biasília tem eriorine dificuldade de recw:sos e gran
des encargos, inclusive deconentes de ser tombada pab:imãnio- da 
humanidade, e para cá afluem brasileiros de todas as regiões. na 
tentativa de eilcontrar emprego e melhoces cOndições de vida. Não 
sei se realmente foi uma boa. decisão, aPesar de, na época, ser 
atendido grande anseio da população de Brasllia. de suas lideran· 
ças políticas, empresariais e sindicais, enfim, era uma grande aspi
ração. Talvez fosse bom que se riZesse uma ·reflexão sobre esse 
probl~ma.-Vejo.- por--exemplo, -que-o-CTQV-emador; os-Se-nadctt~s.--e 
os Deputados Fedentis de Bxast1ia, indistintamente. sem cor parti
dária. estão buscando junto ao Presidente da República a criação 
de um fundo constitucional para Brasília. É preciso que haja uma 
atenção maiOr coin--re1ação a esse problema. Entendo ·que esses 
grandes eventos de massa talvez não fiquem bem nesse local, pois, 
inclusive, fiXam postes. desfigurando a concepção arquitetôoica de 
Brasília. É preciso ressalw-. entretanto, que esse fato não começou 
com o Govemador Cristovam Buarque. Anteriotmente, villha a 
Brasília e encontrava uns torneios de ténis, arquibancadas, feinis e 
exposições em locais não apropriados. O idealizador de Brasília, o 
grande Lúcio Cos~ e ci arquiteto Oscar Niemeyer conceberam es
paços para a realização dessas festas populares. (iue reãlmente ·síi!:> 
interessantes porque permitem o ~. a diversão da JX'PUlação 

que não tem acesso a clubes e a outras instituições privadas. pois 
as diversões se fazem a um custo muitas vezes elevado para seu 
padrão econômico-fmancefro. Estou dando um-depoimento isentO, 
sem cor política. partidária. ComeCei a minha intervenção dizendo 
da grande admintção que teoho por S. Ex' e do desejo de que faça 
um grande governo. pois o povo de Brasília merece e S. Ex• tem 
competência para isso. Entendo, porém. que S. Ex .. deva reexami
nar o assunto, pois está causando um certo mal-estar em Brasília a 
utilização, a meu modo de ver indevida, desses espaços. -

O SR. JÚLIO CAMPOS- Lamentavelmente, outro regis
tro que faço na tan:ie de hoje. nesta Casa, é o -do falecimento ocor
rido na manhã de hoje. em Mato Grosso, do grande líder politico 
da região do médio-norte matogrossense. Alilor Luís da Silva, ex. 
Prefeito da cidade de Arenápolis, Mato Grosso, por dois manda
tos: 73n7 e 83/88. 

Foi meu colega quando fui Prefeito de Várzea Grande. Nos 
quatro primeiros anos do seu mandato, exercia o cargo de Gover
nador do Estado e ele. o de Prefeüa Mlnicipal de Arenápolis. pela 
segunda vez consecutiva. 

Alilor Luís da Silva foi um grande companheiro nosso -da 
Aliança Renovadora Nacional - ARENA -, partido a que se filiou 
ap:5s ter sido fundador da antiga UDN. Posteriormente, seguiu o 
nosso conselho e o nosso pedido, filiando-se ao Partido Democrá
úco Social - PDS: depois. ao Partido da Frente Liberal - PFL -, do 
qual era filiado até hoje. sendo nosso companheiro desde o inicie> 
de 1985, quando surgiu o PFL. . 

Portanto. neste momento, ocupando a tnOuna do Senado 
Feder.tl. quero registrar o passamento desse grande líder, que dei
~ou mm:cas-indeléveis na Administração Pública, pois era um h~ 
mem sério, com:to e digno. que morreu pobre. lutando com muitO 
sacrifício~ já que era um garimpeiro com pouc-o estudo, riias com 
uma vivência administrativa iil.comum. 

Portanto, neste momento, presto· a minha mais profunda bO:-
menagem a esse grande líder caboclo do interior matogrossense. 

O Sr. José Eduardo Dutra- Permite.: me V~ Exa um apar-
te? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- puço V. Ex• com prazer. 
O Sr. José Eduardo Outra - Meu aparte diz respeito ao 

ponto anterior do pronunciamento de V. Ex ... Quero registrar que 
consideramos o pronunciamento de V. Ex .. como uma critica cons- ... 
trotiva. Tenho a certeza de ,.que o Governador Cristovam Buarque, 
com a sensibilidade que ten,t. mesmo consideiando que essa práti~ 
ca é. como já foi :rigíStrado pelo Senador Lúcio Alcântara,. anterior 
à administração do PT. levará em Consideração essa crítica cons
trutiva de V. Ex .. para encont.xar uma solução para um problema 
que é real e que foi regístrad_o por V. Er hoje, nesta Casa. Muito 
obrigado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Fazendo meu 
proilUDCiamento de fato e de direito. Sr. Presidente e Srs. Senado
;res.._em_JlDJa __ soc:ieda.de _ _complexa como é a sociedade brasileira 
hoje. planejar adequadamente o desenvolvimento sustentado e de
rlriir políticas públicas eficazes para atender às demandas sociais 
exige um sistemã" orgâniCO e-eficieD.te de produção estatística, o _ 
qual acompanhe a dinâmica das rzansformações recentes e respon
da com a devida agilidade e abrangência às demandas de govemo. 
evitando. assim. que fiquem comprometidos os resultados de suas 
ações. Afmal. não se pode planejar um sistema-Público de ensino, 
de saúde. de transporte. por exemplo. sem que se tenha idéia preci
sa da população que os demanda, onde se encontra. qual seu perf'll 
socioeconômiCo, qual SDa faiXa-etáfia. 

Em outras palavras, é impfiséindível a integntção das variá- -
veis demográficas nos processos de planejamento do desenvolvi
mento e de definição de políticas públicas, pois a correta com-
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preensão das inter-relações entre população. desenvolvímento so
cial e meio ambiente é condição básica para a melhOria da qualida
de de vida do ser humano. Esse iluminar do planejamento público 
a partir de informações de cunho demogrifi.co é tantO mais neces
sário em épocas e em regiões nas quaís ocorrem-aCeleradas mu
danças nos padtões populacionais. Esse é, precisamente, o caso da 
miDha Região. Centro-Oeste. 

Dentre todas as Regiões do País, a Centro-Oeste é aquela 
que experimentou as mais d:rásticas e velozes transformações em 
sua dinâmica demográfica ao longo das últimas décadas. Essas 
tr.msfOIIDações da dinâmica demográfica do Centro-Oeste envol
veram tanto as caracteósticas referentes à mobilidade populacional 
- com significativa mudança no volume e orientação das migta.Çi> 
es- como os padroes de natalidade e mortalidade. 

Colocadas essas mudanças da dinâmica demográfica em 
uma perspectiva histórica. verificaremos que elas foxam condicio
nadas. em grnnde medida, pela evolução concreta da vida socioe
conômica. da região. Ref1r0-me, aqui,. a dois elemenros que in
fluenciaram nitidamelli.C o ritmo e a orientação do ~voamento da 
Região Centro.-Oeste ao lotÍgo das últimas três décadas: primeiro, 
o avanço de pequenos proprietários, fazendeiros e colonos sulistas, 
paulistas e mineiros sobre o Sul de Mato Gtusso e Goiás, e a cria
ção de Brasília. 

· Nesses últimos trinta anos, o Centro-Oeste transformou-se 
· qualitativamente, modernizando e tecDificando sua base primária, 

expandindo o rultivo de grãos para exportaçãO, ampliando e espe
cializando a pecuária. deímindo-se pela agroindustrialização e 
consolidando uma importante rede de cidades. 

Com efeito, o fenômeno de crescimento urbano na Região 
Centro-Oeste excedeu em intensidade e velocidade os processos 
da mesma natureza, também expressivos. que OCOII'eiaiil concomi

. tantemente nas oo.tras Regiões do País. Nesse particular, é interes
sante obsetvar que, en1re 1940 e 1991, o CelllrO-Oeste passou da 
condição de Região que detinha a mais baix.i proporção de popu
lação urbana- apen3.s 21% de seus habitantes viviam em cidades 
em 1940 - paii a segunda coloeação- com 81% da população ur
banizada -.índice esse somente inferior àquele registrado na Re
gião Sudeste, onde 88% das pessoas vivem em cidades. 

Esse processo de concentração da população do Centro
Oeste nos centros mbano~ com o -~elo esvaziamento das zonas 
rurais, representou uma tendência cÕnstante e :Pfugressiva ao lon
go do período de 50 anos referido. Em 1950, a J1fOporção da popu· 
lação uroano em relação à população total já passan dos cerca de 
21% antes referidos para mais de 24%. Durante as décadas de 50 e 
60, o processo acelerou-se vertiginos3menJe: Eio. 1960, a proJX)I"

ção das pessoas vivendo em cidades já era de quase 37%~ em 
1970, de mais de 48%; em 1980, o Cemro-Oeste superaria a média 
nacional, com quase 68% de popllação mbana, 

Esse excepcional crescimento urbano registrado no Centro
Oeste nas últimas décadas nãO foi fenômenO qUe se restringisSe a 
apenas algumas das Unidades Federativas que co.mpõem a Região. 
Ele ocorreu generalizadamem:e. tanto no_ Distrito Fede~ 911ant? _ 
nos três estados da região: Goiás, Mato Grosso e- Mã.to Grosso dei 
SuL No Distrito Federal, em particular, a população uibaDa repre
senia uma maioria esmagadora, chegando a quase 95% do totaL 
Os estados, porém. não í= muito atrás: em Goiás, quase 81% 
da população vivem nas cidades; no Mato Grosso do Sul,. o índice 
é superior a 79%; e mesmo no meu Mato Grosso, a proporÇ:ao é· 
superior a 73%. 

Nos últimos vinte e cinco anos, concomitantêiiiente ao pro
cesso de urbanização e. com certeza, também influenciado por ele, 
OCOIIell um nítido descenso nas taxas de crescimento demográfico 
do Centro-Oeste. O intenso crescim.en~; supeliot a 25% ao ano na 

década de 60, reduziu-se para 4% ao ano durante a década de 70 e 
para 3% ao ano na década de 80~ _ -~ 

Em Goiás e ri.o Mato GrossO do Sul, ao 1oDgo da década d~ 
SO,já se havia reduzido drasticamente o crescimento de_mográfiCO 
resultante da in:iigi:ação. Assim sendo, as taxaS de crescimento nes
ses dois Estados situarnm-se em palâmar inferior a 2.5% ao ano 
durante a década passada. Já no meu Estado, a situação foi ba.st.al!":.. 
te diversa, mgistrando-se um expressivo Ciescimento de quaSe 
5.5% ao ano oo período entre 1980 e 1991. Essa per.;istência de 
elevados índices de crescimento demográfico no Mato Grosso ex
plica-se pelas importantes COirentes migratórias que continuaram a 
afluir ao chamado "Nortão" do Estado. 

A população total residente na Região Centro-Oeste em. em 
1991, conforme o Censo então realizado, pouco inferioi a 9,5 mi
lhões de pessoas. A Unidade Federativa mais populosa da Região 
ern o Estado de Goiás, onde residiam 4 milhões de pessoas. Em 
segundo lugar, aparecia o meu Estado de Mato Grosso, que, so
mente mquele Censo ultrapassou o Mato Grosso do Sul Enquanto 
o primeiro contava com 2 milhões de residemes:, o segundo não 
chegava a 1,8 milhão. Por último, aparecia o Distrito Federal co_~ _ 
uma população de 1,6 milhão de habitantes. ~ ~ ~ ~ 

Outro_ dado interessante revelado pelo Censo de 1991 foi 
que, não obstante o forte declinio nas-taxas de crescimento demo
grâfico do Centro-Oeste. a pof.Rllação da Região cresceu em ritmo 
bem mais acelerado do que o restante do País. Para referendar essa. 
conclusão, basta que se obsexve que, apesar da perda da área do 
amai Estado de Tocantiris, que. em 1988. passou a integrar aRe-_ 
gião Norte. o Centro-Oeste contava. em 1991. com quase 6.5% ~
população total do Pais, proporção que, em-1980, exa poo.co supe
riora5,5%. 

Outra alteraÇão significativa que se verificou no perfil po
pulacional da Região Centro-Oeste refere-se à média etária de seus. 
habitantes, que era inferior a dezoito anos em 1980 e em 1991 já 
se aproximava ~ vinte e um anos. Esse aumento da média etária 
configura o fenômeno qUe os demógrafoS denominam de "enve
lhecimento relativo da população". No caso do Cenlro-Oeste, o fe
nômeno derivou, fundameiltalmenr.e, do de<:línio da fecundidade e, 
secundariamente. do ~nto da expectativa média de longevida
de. A redução dos níveis de fecundidade flca evidenciada pelo de
clíDio na proporção de jovens entre zero e quator.ze anos em rela:_ ... 
ção à população total. Em 1980, os jovens nessa faixa etária eraDi 
mais de 40% dos habitantes do Centro-Oeste; em 1991, sua parti
cipação estava reduzida a pouco mais de 35%~ Por ootro lado, a_ 
proporção de pessoas com idade superior a 64 anos passOu ·cte pou
co mais de 2,5%, em 1980, para quase 3,5%, em 1991. Conquanto
esse percentual seja ainda muitõ baixo, inferiOr ao i:egist:lado em 
qualquer outra Região do País, com exceção da Região Norte, seu 
crescimenro ao longo da década revela algum aumento na expecta:' 
tiva média de vida. ___ : _ -~-

No que tange à Taxa de Fecundidade Total_ ínclj.ce que e~.:-__ 
pressa o mímero médio de filhos por cada mulher em idade repro
dutiva _não estão ainda disponíveis os dados defmitivos do Censo 
de 1991. Estimativas preliminares, porém, indicam que a RegiãO· 
Centro-Oeste teria apresentado uma drástica ruptura nos pa~s 
de comportamento reprodutivo ao longo das últimas duas décadas. 
Estima-se que, ao longo desse j>eiÍodÕ, a Taxã. de Fecundidade To-~
tal possa ter despencado de quase seis para menos de tres filhos 
por mulher· em idade I:eprodutiva, o que configuia um declínio ex
treina.mente _z:ápido e intenso. Esse fenômeno só pode ser com- -
preendido no comexto das grandes transformações s6cio-econ8mi
cas sofridas pela Região no pericxlo. Entre es~ estão a w:baoíza..:--
ção e a imigração )a referidas -responsáveis pela penetração e di
fusão de novos valores culturais -• as novas relações de trabalho_ 
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com a conquista. pela mulher, de significativos espaços no merca
do fol.1ll.a.l de trabalho_ e. evidentemente. dentro de todo esse con
texto~ a difusão de meios anticonceptiVOs.. 

Também no que concerne aos fluxos migratórioS. não estão 
ainda disponíveis os dados do Censo Demogi:ilico de 1991. Con
bldo, :inferências feitas a partir dos resultados divulgados até o pre
sente indicam o cresc:iii:lentõ significatiVO de núcleos urbanos 
como GoiâDia, Anápolis, Campo Gnmde e Dourados, com o para
lelo esvaziamento de áreas IU.J:ais de ocupação relativamente cres
cente e o crescimento popul'acional nessas cidades. No meu Esta
do, em particular, os fh.lxos migratórios~ além de terem provocado 
notável crescimento no Norte, onde existem diversos municípios 
em evolução vertiginosa, foram responsáveis pelo crescimento dos 
núcleos urbanos de CUjabâ, Várzea Gnmde e Ronclonópolis. Aqui. 
no Distrito Federal, conqwmto tenha sido mais reduzido o cresci
mento no Plano Piloto, não poderlamos deixar de nos referir ao 
grande aumento populacional em diversas áreas satélites, nas quais 
proliferam os assentamentos habitacionais. ~ -

O SR. PRESIDENT_E (Lúcio Alcântara) (FW:ndo soar a 
campainha.) -Senador Júlio Campos, o tempo de V. Ex• está esgo
tado. Peço que conclua o seu pronunciamento. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Jã vou concluir, Sr. Presidente. 
. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. a anãlise global dos 

dados sobre os quais acabamos de discorrer revela que a dinâmica 
demográfica da Região Centro-Oeste está. amalmente, mais con
solidada.. Poucas são as áreas que ainda atraem fortes coxrentes mi
gratórias. e o proceSso de transição para iilvéiS-mais baixos de fe
cundidade e mortalidade encaotra-se bastante avançado. Por outro 
lado. releva observar que a caracterlstica principal desse complexo 
processo foi a sua velocidade, visto que as profundas alterações 
mencionadas concretizaram-se em um peóodo de não mais de três 
.décadas. 

Como_.afim:tamos no início deste prODllnciamento, todas as 
alterações na dinâmica demográfica - principalmente as velozes e 
de gr:ande wlto - devem ter repeiCUSSão imediata em termos de 
defmição de politicas públicas. Nessa medida. apraz-me saudar 
desta tribuna. a assinatura, ocorrida em julho do ano paSsado. do 
Projeto BRA/94 P-03 - "Programa de Demografia para a Região . 
CelllrO-Oeste". Esse Progxama. que representi uma União de esfor-
ços entre a Companhia do Desenvo)vimenlo do P1anallo Central 
(CODEPLAN) e o Fundo de População das' Nações Unidas 
(FNUAP), tem como objetivo maior a futegraçãç das variáveis de
mográficas nos. processos de planejamento e desenvolvimento da 
Região Certro-Oeste do BrasiL 

Lev.mdo-se em oonsideraçio o porte( do FNUAP e sua ex
periência em projetos desse gênero, podemos alimentar a expecta
tiva de que seu apoio ao Programa de DemografJa para a Região 
Centro-Oeste crie as condições para que a Região se iiltegre nos 
grandes debates nacionais e intemaciooais sobre a questão de po
pula.çãõ e desenvolvimento sociaL Afmal. esse órgão vinculaOO à 
Organização das Nações Unidas" ONU, é a maior agência multi
lateral de cooperação para assuntos de população. J!"'Stando assis
tência técnicã a todas as regiões do mundo. 

Não se deve olvidar. por outro lado. que o enfoque de suas 
atividades depende das necessidades definidas pelo 'próprio gover
no do país recebedor da cooperação. Assim sendo, a missão defi
nida para o FNUAP no Brasil foi a de contril:JUh' para um efetivo 
entendimento da interação entre população~ meio ambiente e cres
cimento econômico. com vistas a garantir o desenvolvimento .sus
tentáveL Delimitados esses parimetros. o FNUAP voltou sua atua
ção no País par.a-as áreas de saúde reprodutiva e planejamento fa
:mil.iar. educação e infOIID.ação sobre assuntos populacionais; e for
talecimento da capacidade técnica e io$titucional a ÍIID de integrar 

as variáveis populacionais aos planos de desenvolvimento sócio
econôm.ico. 

Na verdade, a atuação do FNUAP no Centro-Oe$te não teve 
início no ano passado. Já em 1991 a agência iniciava· seu apoio ã 
CODEPLAN, com a assinatura de um projeto cujo objetivo era in
tegrar o Centro-Oeste no processo de discussão da questão popula
cional através da formação de recursos humanos. Portanto. a assi
natura.. no ano passado. 00 já referiOO ''Programa de Demografia 
para a Região centro-Oeste" representa a continuidade da atuação·
daquela agência ÍD.lemacional nesta Região, e a primeira iniciativa 
concreta no âmbito desse novo Programa verificou-se ainda em 
1994, com a promoção, em convênio com a CODEPLAN e a Uni
versidade de Brasília - UnB, do primeiro Curso de Especialização 
em Demografm Aplicada ao Planejamem.o.. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores:, no momento em que o 
País entra em uma nova fase de sua trajetória econôm.ica. social e 
política. é absolutamente necessário e urgente que sejam defmidos 
um sistema nacional de estatísticas ~ociais e econômicas. o papel e 
a-resJ)onsabilidade de cada órgão produtor de informações, em UI!f 

todo harmônico e eficiente. E também urgente e necessário que;-
disponíbilizadas as informações estalÍSticas - especialmente as de 
cunho demogtá.fico - sejam elas utiliza.da..s paxa informar os pro
cessos de pla.nejamen.to do desenvolvimento e de defmição de po
líticas públicas, pois.. desconsiderado o contexto ·demográfico, es
tarão itremediavelmente comprometidos os resuhados das ações 
governamentais. Por tudo isso. não poderia deixar de registrar pe
rante este colendo Plenário, com s:illcero júbilo, a associação de 
esforços entre a Companhia do Desenvolvimento do Planalto Cen
tral e o Fundo de População das Nações Unidas, associação essa 
qüe havetá de permitir a efetiVa :illteg!ação das variáveis demográ-·
ficas nos processos de planejamento e desenvolvimento da Região 
Centro..Oeste do BrasiL 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

D'iuank.o discurso do Sr. Júlio Campos. o Sr. 
José Eduardo Durra~ Suplenze de &crf!táric, deixa a ca
deira da presidê7!da, que i ocupada pelo Sr. LúcW Al-
cânJara. . 

O SR. PRESIDENTE' (Lúcio Alcântara) - A Mesa conoede 
a palavra ao Senador Mauro Mir.mda.. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Prommc1a o se-~~ 
guinte diseurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, presencia
mos, nes~ ~! _quantos S_ena~ se manifestaram. especial
mente pelas Regiões mais pobres ou. vamos dizer aSsim: excluí
das: o Nordeste. o Centro-Oeste e o Norte. 

Não dá mais para disfarçar. Está crescendo neste País. esPe
cialmente na nossa região, um clima de tensão e de nervosismo 
com a evolução dos níveis de desemprego. É até. possível que os 
gabinetes confortáveiS de Brasília não percebam o que está aconte
cendo. Mas nós. parlamentares, que estamos em contato perma
nente com os mais humildes, não podemos deixar de denunciar 
que o drama existe. é grave. e precisa-ser contornado rapidamente. 
O Governo tem instrumentos e, quando quer, jxxle, porque é a 
vo)ltade política qUe decide tudo neste País. Exemplos que com
provam essa verdade não faltam. dos mais antigos aos máis recên
tes. O quadro é mais explosivo na agricultura e na construção ci
vil, setores com grande capacidade para absorver mão-de-obra.. Fi
zemos todas as reiVindicações possíveis, fiZemoS o caminhonaço e 
nada aconteceu. 

Há algum tempo, a criação de frentes de trabalho patroclua
das pelo Governo eram a saída para resolver a questão do desem
prego. A abertura de estradas vicinais era a atividade que mais ab
sorvia os desempregados. especialme~e no Nordeste. Com o orça-
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mento parado, nem isso acontece mais no País. Enquanto isso, há 
uma crise g~ral que paralisa todas as atividades econômicas, estan
cadas que foram pela pcitica des juros elevados e pela perda de 
capacidade de endividamento dos empresários. Os agricUltores es
tão com a Corda no pescoço e não podem sequer _ _pla!J.tar. A cao.s
trução civil não obtem f~iamentos. não -terii- progriuna.s, a habi
tação popular não passa de promessa. e a classe média está fora 
dos [mandamentos, porque o salário estáVel é incompatível com a 
diDâmica dos juro;. 

O resultado disso tudo todos nós corlbecemos. Os políticos 
que estão em contato permanente com o povo é que sabem o tama
nho do drama do desemprego. ao coDlr.irio dos técnicos que fazem 
as estatísticas. As cidades estão inchando, a violência aumentando, 
a insegur.mça assustando a classe média. Das prefeiblras, vem um 
grito de sococro que os representantes no Cao.gresso não têm 
como ateD.der. O desemprego faz multiplicar as doenças e o setor 
de atendimento nessa questão está eni fr.mgalhos. A impotência 
diante da crise é generalizada. A desoz:ganiração social vai cre
scel1do sem que sutja uni ~de alento entre os resp:msáveis pela 
política econômica.. A queda da atividade econõmica para estancar 
o consumo e proteger a moeda era um objetivo a médio prazo. Há 
um :reconhecimento geral de que chegamos ao fundo do poço. En
tão, cabe a pergunta.: Onde vamos chegar com essa política econô
míca? 

Os-jamais lançam diariamente manchetes tenebrosas ~ 
a queda do nível de emprego. Elas apolllam queda de 8,5% na pro
dução, no Ultimo semestre~ com reflexos no nível de emprego. São 
os dados mais recentes do IBGE. Só na priDieira sem.aria de-ãgosto 
foram demitidos 10.900 trabalhadores na indústria paulista. É o 
setor mais organizado do País. Imagine-se o que acontece em seto
res mais sensíveis~ como a construção civil e a agriculnna. 

Recuando um pouco mais no tempo. vamos encontrar nú
meros alaxmantes na construção civil. Em maio, o nllmero de des
ligamentos foi de 66 mil trabalhadores. De lá para cá, o quadro de 
crise aumenlau mais ainda, mas não há_ números dispOníveis. As 
estatísticas são -oficiaiS, -diferentes das ~tísticas dá capo-a-cor
po. que :registram a aflição popular. É essa estatística infOrmal que 
nós., representantes do povo, sentimos de perto. 

Faço, desta tribuna, um apelo vigoroso ao Presidente Fer
nando Henrique Carooso no sentidq de que Sua Excelência faça 
tudo para devolver a conÍlança aos agricultores. ã:nr.es que o nosso 
campo se transforme em um deserto. FaÇ<l exezçer sua aularidade. 
para que sejam retomados os programas de habitação. Descompli
que a vida do micros e pequenos empresários, pam que possam 
usar a sua graode capacidade multiplicadQrà de empregos, aotes 
que seja larde, Setlb.or Presidente. Emprego t1'az equili'brio social e 
.atrecadação. O Presidente tem deveres para com a Nação como 
um todo. Cabe a Sua Excelência corrigir a 64Ca caolha daqueles 
que insistem em ver a sociedade como um grande rebanho de co
baias. Conigir a eConomia e estabilizar a inflação. sim; mas ao 
cu:;:to de matar o social. não.. -

Era o que tinha a dizer. Sr. PreSideDi.C. -
Muito obrigado. (MuiiO bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcàntara) - Concede a pala

vra ao Senador Bernazdo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Proouncia o se

guinte disauso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srs e 
Srs. Senadores, há algum tempo, alertava a Casa para o contraban
do oriundo do Paraguai, via Ciudad dei EsL Após essa denúncia, 
revistas, publicações abordaram a matéria. -

Hoje~ trago dois documentos que comprovam a angústia 
que bá neste País do extremo Norte ao extremo SuL Um documen
to é oriundo da Câmara de Dirigentes J..ojistas de ?vlanaus e o ou-

tro do Clube de Diretores Lojistas de Cruz Alta. respectivamente 
dos Estados do Amazonas e do Rio Grnnde do Sul. 

Sr. PresideDte, o expediente é dirigido texmalmente ao o~
dor que ocupa a tribuna. Diz o documento de Manaus: 

110 con~bahdo é um fato concreto no Brasil e 
que acontece em todos os lugares, CODCOITendo desleal
mente com os empresários regularmente estabelecidos e 
que pagam os seus impostos e obrigações. 

Vez por out:rn., a Zona Franca de Manaus é acusa
da de servir ao contrabando, o que sabemos não ser ver
dade. Pelo contrário. A Zona Franca tem no contrabando 
de Ciudad del Este, Paraguai. o seu maior concotrente." 

Sr. Presidente, o prinleiro é ·assinado pelo Presidente Dauro 
Fernandes Braga e o segundo, oriundo de Cruz Alta, subscrito 
pelo Romar Frantz Bastos, diz textualmente o que se segue: 

''Na realidade em q'ue vivemos em nosso País, ig
norar estas somas"- as so-mas-a que se refere é o contia
bando de US$13 bilhões no ano de 1994. Cllja estatistícã 
é referenciada pela ReCeita Fedem! - "é fechar os olhos 
para uma verdadeira sangria nos cofres públicos. que 
poderiam estar arrecadando em imposlas valores suij
cientes para resolver o problema da saúde em nosso 
Pais. 

Esta entrada maciça de produtos contrabandeados 
está provocando uma concorrência desleal com a cha
mada economia formal, que paga impostos. assina car
teiras, paga aluguel e etc .. gerando um momenla de ta
manha contradição. onde o infonna.I cresce sem nenhuma cobrança por parte do &tado e o formai é cada· veZ 
mais taxado. 

Além diSto. hã indícios de um esquema milito fo!~
te de comJpção. desde os mais baixos escalões aos mais_ 
altos. que facilitam a entrada e chegada nestes níveis. 
não se aceita qtie este Volume entre no País sem nin
guém ver. 

Pedimos que V. s•. que representa uma parcela da 
nossa comunidade, preservando e defendendo os interes
ses do cidadão brasileiro, fizesse uma ampla díscussão 
sobre este assunto. mostrando o descaso das autoridades 
e as repercussões na economia do nosso País."* 

Agora. alerto V. Ex_•, Sr. Presidente, e os poucos Senadores 
que aqui se encontram -pelo menos isso irá pal:i-os Anais da Casa_ 
- para um dado altamente estarrecedor feito por uma pesquisa no 
Estado do Rio Grande do SuL Ele declara que o Estado do Riõ
Grande dÕ Sul 11deixa de arrecadar com o com.ércío informal, via 
Cii.ldad dei Este, Paraguai, o que segue: 

"Mercadorias Estr.mgeiras via Paraguai 

São 1000 ônibus por semana, cada um com 35 __ 
pessoas que em média levam US$1.000 (mil-dólare~-
americanos) para gaslas, cbeiando a uma soma de 
US$35.000.000 (trinta e cirico milhões de dólares) que 
dariam uma arrecadação de US$5.950.000 (cinco milhõ
es novecentos e cinqüenta mil dólares americanos) por 
semana que deixam de entrar para os cofres públicos es
taduais e federais''*. 

Aí faz a seguinte pergunta: 
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"Será que vale a· pena contin:nar tratandO este problema 
como um problema social?" Responde: --"passou de social para 
fiscal e legal." 

Com issO.-Sr. Presidente, há um verdadeiro desalento mani
festado tanto por aquele Presideme da Câmara de Dirigentes Lojis
tas de Manaus quanto pelo Clube do Diretores Lojistas do Cruz 
Alta. porque temrina assim: --- - -

11As altas taxas de juros estão liquidando com um 
grande número do empresas. Por mais competitivas que 
sejam não conseguem resistir a este processo recessivo 
que assola o País. É urgente a refOIIIla tributária e fiscal 
para começar a diminuir o custo Bxasil tão prejlclicial ao 
País. Sua atuação é imprescindível nesta questão." 

E remata desta forma: ___________ _ 

Nós, microempresários e médiOs empresários bxa
sileiros, não tememos as crises e os planos econõi:nicos, 
pois somos .comwtitivos e criativos e já provamos isto 
várias vezes. Agdra, este tipo de coDCOIIência desleal 
não tem criatiVidade que consiga ultrapassar e vencer''.* 

O que é incrível. Sr. Presidente, é que o 6rgão competente 
CQ9.tinua a fazer ouvido de mercador para um problema que arrasa 
não só a produtividade de micros e pequenos empresários. mas a 
nossa eco.b.omia. Essa evasão de iuipõstos. que todQ o mundo sabe 
que acontece, a ponto de existir aqui em Brasilia uma feirinha., que 
se chamou Feira do Paraguai. onde se compram todas as espécies 
que se querem de eletrodoméstiCos:, eletroeletrônicos, e não há 
como se pôr um cobro, um parndeiro, a este tipo de coisa. 

Pessoalmente fiz uma reclamação ao President~ da Repúbli
ca e ao Ministro da Fazenda. Pedro Malan, para que se pusesse um 

-ponto fmal nesse tipo de atuação. Wao sei até quando;·sr. Presi-
dente, lembrando o nosso grande Cícero, "até quando vão abusar 
da nossa paciência?'~ 

Espero que breve haja algum resultado nesse sentido para 
que não possamos, mais uma vez, sentir na pele de cada ,brasileiro 
que estamos sustentando um país vizmb.o, por mais amigo que 
seja. descaracterizando o nosso tipo de emprego e fazendo com 
que, cada vez mais. o povo brasileiro se tome misetável. · 

Erã o que (Ífiha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) : O Sr. Ney Suas

suna enviou discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex,.será atendido 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDBJ>B.) • Sr. Presideute. 

S~ e Srs. Senadores, perdoem-me o lugar comum. Ou melhor. o 
óbvio. Mas o óbvio, como dizia Nélson Rodrigues, precisa serre
petido - muitas vezes repetido- para se prestar atenção a ele. 

Estou falando. Sr. Presidente, da indústria de viagens e ttl
rismo, setor da economia mais promissor do mundo. A Organiza
ção Mundial de Turismo registroU, em 1993~ mais de quinhentos 
milhões de movimentos de viagens intemacionais e a receita de 
trezentos bilhões de dólares. 

Essa cifra. Sr. Presidente, coloca o turismo em primeiro lu
gar na pauta de exportações mundiais. Representa cerca de oito 
por cento do total das exportações de men::adorias e trinta por cen
to das exportações de serviços. 

Em outras palavras: o turismo superou os tr.ldiciooa.i.s cam.: 
peões da pauta de exportação mundial. O petróleo. a inch:ístria au
tomobilística e os equipamentos eletrõnicos cederam o trono ao ir 
e vir de nacionais e estrangeiros. 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo projetou pai"a 
1994 expectativas de crescimento do turismo internacional em 6.1 

por cento, percentagem vinte e três por cento superior ã da expan
são da economia internacional. -

E mais. Mostrou que, entre 1990 e 1993? os empregos na 
área tmísticaregistraram aumento cinquenta por ceD10 mais acelerado 
que os de outros segmentoS da economia. E,. ainda segundo projeção 
do Conselli.o Mmdial de Vmgens e Turismo, até o ano 2005, cento e 
qualcitze mi.Ib.ões de novos enipregos serão gerados pelo setoc. 

Fazer turismo, hoje. deixou de ser consumo supérfluo, pri
vilégio de PottCOS. Longe vai o tempo em que Stendhal criou a pa
lavra turista. A época, o neologismo designava o viajante de JX'5-
ses modestas, mas de luxuoso gosto e requintada percepção. 

Nos nossos dias. o conceito mudou. Fazer turismo tomou-se 
uma necessidade do homem modemo. Mais do que isso: é considera
do direito humano básico. direito do qual ninguém deseja abclicar. 

Um fato comprova a nova realidade. Nos países do mundo 
desenvolvido, as famílias e os iD.divíduos gastam tanto em viagens 
quanto em alimento, vestuário e saúde. 

Mesmo nos momentos de crise, quando todas as atividades 
econômicas experimentam períodos de estagnação ou retrocesso, a 
indústria do turismo continua a creScer. Foi assim nos anos seten.:
ta, no auge da crise do petróleo. Apesar do violento aumento do 
preço dos combustíveis e conseqiíentemente das passagens aéreas; 
o turismo internacional registrou· média de crescimento de quatro 
por cento ao ano. 

Em anos mais recentes. o quadro continua projetando essa 
realidodo. Lembro. a propósito, dois conflitos que afetarnm os paí
ses mais ricos do mundo. O primeiro, a Guerra do Golfo, respon
sável pelo clima de terrorismo que afetou sensivelmente o trans
porte aéreo. Corriam maior risco, então, americanos e europeus, os 
ruristas mais ricos do mundo. 

O segundo_ exemplo que me vem à mente é a crise da antiga 
Iugoslávia. Apesar da tensão instalada no coração da Europa. o nuis
mo no Vellio Continente continua dos mais promissOres negócios. 
Vejam-se, a propósito, pacotes cada vez mais atraentesque·amnexllam 
o fluxo de nuistas aos países tradicionahnente visitados ou a outtos 
que só recentemente descobriram esse J?IUIDissor negócio. 

Ao mesmorempo que cresce o fluxo nu:ístico, cresce a rede de 
informações posta à disposição do COD.<:l1IÍiidor. Os turistas. por-seu
kdo. estão cada vez mais exigentes e menos fléis ao destino twístico. 

Consciente desse novo perfil o Brasil precisa refacnular sua 
filosofia. Se deseja. não digci aumentar o oúmero do turistas. mas re
cupem:r a parcela perdida. de~erá oferecer condições de segurança e 
higiene capazes de estimular o fluxo de visitantes ao nosso p&s. 

Mais que isso. Sr~ Presidente. Precisa divemficar as ofertas de -
atrações a fim de Satisfazer oS mais variados apetites. Precisa melho
rara qualidade das instalações e da prestação do semços. Precisa ofe
recer um melo ambiente não degradado, destacando a importância dos 
teO.ItSoS naturais e culturais no desenvolvimento do turismo. Precisa 
buscar produtos twisticos diferenciados, voltados para as aspirações 
dos consumidores no terreno da cultura e do 6cio. 

Nesse ponto. Sr. Presidente, o Nordeste tem mostrado talen-
to e garra. Com o sucessivo empobrecimento da classe média bra
sileira e o_ conse_qüente esgotamento do fluxq in_temo, a indústria 
do turismo nordestina chegou ao fundo do poço em 1991. Nesse 
ano, o· número de brasileiros que viajou parn a região' chegou a 
dois milhões e cento e cinqüenta mil 

O número de esttangeiros também em insignificante.. Ape
nas cem mil visitaram o Nordeste naquele ano, número inferior ao -
atingido no início da década de oitenta. 

Hoje as ciirãs são outraS. A preferência intema mudou pou
co: só dois milhões e meio de turistas, mas a extema cresceu dez 
vezes, chegando a um milhão. 

_ A ação de abertura do turismo nordestino para o exterior 
deve muito à Comissão de Turismo Integrado no Nordeste. Ela se 
deu conta de que precisava buscar o turista lá fora. Começou pela 
propaganda na Argentina, que envolveu alé o programa da Xuxa, 
muito popular naquele país vizinho. 

Mas não ficou por aí. Deixando de lado os americanos e 
asíáticos - excessivamente exigentes - a Comissão partiu em-
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busca do turista europeu, particularmente_o alemão, italiano e fran-
cês. . -

Para atin.gir e_sse_ público, não buscou o turista, mas o 
operador. Criou o Brã:zil National Turi51q Market e convidou 
operadores dos Estados Unidos, Europa e Asia para conhecerem 
os pontos turísticos da região nordestina. 

O resultado dessa investida, aliada a outras menos oosadas, 
não se fez esperar. A oCupação dos _leitos cij.sponíveis saltou de 

. quarenta e três por cento em 1991 para sesseota e sete por cento 
neste ano. No mesmo petíodo, o incremeJJt.o do rurismo atingiu a 
nada desprezível cifra dos cinqüenta e seis por cento. 

Os lucros não ficaram ãtrâ$. Como o aumento se veriECou 
mais intenso no fluXo de estrangeiros, os ganhos empresariais qua
se dobraram. Explico melhor. o turista externo tem um gasto mé.. 
dio diário estimado em setenta dólares., enquanto o brasileiro ÍICa 
em tomo -dos trinta dólares. Aí estão incluídas as despesas diretas 
com alimentação, hospedagem. transporte. lazer e souveoirs. . - -

Mas não estão incluídas as despesas indiretas. Quando al
guém se hospeda num quarto de hoteL esse quarto precisa de m6-
veis, tapetes, chuveiro, eletrodomésticos, rou-pas de cama e banho 
e tantas outras coisas.· -- :· - - - - ·-- -- • 

Sr. Presidente, nobres Senadores, os números falam alto. 
Eles são a melhor prova de que o Nordeste enconlrou sua vocação. 
Ignorar essa realidade é condenar a região ao atraso. à pobreza. ao 
subdesenvolvimento. 

· Estou ~rto de que não é esse o Brasil que queremos parâ-
nossos amigos, nossos irmãos, nossOs filhos. -

Eia o que tinha a dizer, senhor Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara)- Nada mais ha· 

vendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amwhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Item único 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"93, IÍE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

Disa.Issão, em turno :único, dq Projeto de Lei da Câmara n° 
93. de 1995 (n' 4.235/93. na Casa de origem), de iniciativa do Tri
bunal Superior do Trabalho, que altera a l.ei n' 8.432, de 11 do .iu· 
nho de 1992, para redeflllÍr as jurisdições das Juntas de Concilia
ção e Julgame~ nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras 
providêncías. . - -- . 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) . _ _ ________ . __ . 

OSR.PRilSD)E'NIE(LúcioAJcântara)-Estáenceaadaasessão. 
(Levanta-se a sessão às 17h4.8miiz.} - --- -

DISCURSO PRONUNClAiJo PELO SR. NA
BOR JÚNIOI(, NA SJtSSÃO Dir 18108/95 E QUE, 
ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERIA PU· 
BUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR.PRESIDENTE (Renan Calheiros) _ CoDCedo a pa
la VIa ·ao nobre Senador ~'}_!:><Jr I únior, por vinte m.i.m.I.tos. 

O SR. NABOR JUNIOR _ ( PMDB-AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores: o Brasil 
vem vivendo grandes problemas, na busca de sua identidade polí
tica, social e cultural. Em meio às amplas reformas que O Governo 
e o CongresSo Nacional vêm implantando, no ano em curso. mui
tas outras leSes s~º-levantadas a partir dos mais diversos e espar
sos propósitos. nem sempre atentos à _realidade daquele que deve
ria ser o único interesse: o da Pátria, da unanim.ídade dos brasilei
ros, acima de diversidades regionais. econômicas ou personalistas. 

Quero: trazer ao debate da Casa, hoje, um desses temas pa
ralelos aos uabalhos regulares de elaboração institucional e das 
atividades decorrentes da própria representatividade que nos reúne 
neste Plenário. - --

Diversas emissoras de rá.dio, -a partir de um núcleo sediado 
no Estado de São Paulo. estão convidando seus ouviJ$es a assinar 
manifesto pedindo a extinção do Ptogrãma T•A Voz do _Brasil"~ o 
qual. desde 1934. unifica o País pelo ar~-cobrindo compulsoria
mente todo o espectro de difusão oficialmente estabelecido. A for
ça dos coiDllnicadores empenhados nessa tarefa tem obtido consi
derável resposta, da c~dadania visada por suas mensa~ens _ mas 
isso mostra. ao mesmo tempo, a importânCia de não se tomarem 
medidas levianas _ou posições apressadas em campo de tamanha 
ressonância. 

São mais de 60 anos de tradição e de trabalho. uriindo os 
brasileiros. Como toda medida compulsória, recebe uma forte rea
ção em diversos momentos, inclusive sob a forma de vasto an~ 
tário, de crónicas voltadãi pãia a critica jocosa, não raro, maldosa. 

Isso não deve invalidar. todavia, o alto significado do ~ 
grama. Isso não pode ser levado a sério como argunieztto, ná bõ!a 
em que o Brasil justamente procurn o camiilho para consolidar sua 
unidade, def!llÍr seu perfil. 

Permitam-me Vossas Excelências, em primeiro lugar, a.t.tr~ 
mar. mais uma vez, ~ postura rigidamente favorável à livre 
iniciativa e ao direito que os empresários têm. num regime demo
crático,_ de lutar pelo sucesso de seus negócios. 

E legítima, portanlO, a atitude dos donos das emíssoras, qi:JC
procuram ampliar sua faixa de Caturamento e de comuQ.icaçij{t 
com o público _ hoje limitada a 23 hOias do dia _para o dia in
teiro. Aíma!, se poderiam veicular publicidede ao longo das 24 
horas, por que haveriam de abrir mão de_ 60 minutos em favor da 
programação oficial do Governo. da Justiça e dO-cOngresso Na· 

..cional? 
É uma postulação legítima,. reafumo, e_ que me provoca o 

mais profundo respeito - mas com a qual ~ concordo. pelos mo
tivos que passo a ab<:lrda.r. 

Em primeiro lugar, é preciso termos sempre em mente que 
se trata de uma mncessão de seniço público, quer dizer, é algO 
que o Estado concede, dentro de leis e regulamentos apropriados, 
voltados para o interesse coletivo. São grandes os investimentos 
exigidos pela dinâmica de! "veículo. mas não podemos esquecer que 
na origem está uma concessão_ gratuita. a outorga de um espaço 
dermido no espectro radiofónico, oUtOrga que, ao ser repassada a 
terceiros, rende uma quantia considerável para quem a recebeu .... 
graciosamente. Ê a lei do mercado, afmal! 

Mas as leis e a autoridade govemamental existem para con
ter, disciplinar e tornar socialmente úteis essas forças econômicas, 
eVitando, assim, que a· capitâlismo assuma· as_ mais selvagens e 
egoístas conotações. 

Por isso. o Govemo. o Estado, as forças políticas, as repre
sentações organizadas da sociedade, todos têm o direito, até mes
mo o dever, de reservar para o interesse coletivo da nacionalidade 
uma pequena fatia da concessão graciosamente outorgada._ 

Em segundo lugar, é notó:rio que a cobertura jornalística se 
concentra em alguns nomes e_ grupos político-econômicos, em ra-' 
zão do pzóprio peso específico que os mesmos desfrutam no cená
rio nacioD.al __ mas isso acontece em: detrimento de outros que 
igualmente se fazem dignos e operosos, mas não representam 
gr.mdes estados ou interesses convergentes aos das empresas jor
nalísticas dos gz::andes centros. 

Nada tenho a condenar quanlO aos critérios editoriais da mí
dia; minha vida inteiJ:a é dedicada à J,"berdade de opinião, que tem 
na liberdade de imprensa um de seus pilares essenciais. Mas todos 
os se tores. todas as camadas, _todas~ collillilidades regionais re~ 
resentadas nos Iegítimõs foros nacionais carecem de uma. janela 
para respirar e mostrar que trabalham tanto ou até mesmo. traba
lham mais e melhor do que os habituais iluminados das nbaltas. 
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No Senado Federal. na Câmara dos Deputados, parlamentares rep
resentantes de pequenas ou menos conhecidas Unidades têm a ob-. 
rigação de furar o bloqueio dos interesses editoriais, fazendo che
gar a todo o País o seu tr.Lba.Ibo, a sua dedicação, a verdade de 
suas raízes. · -.- - - - ---- -~ 

Em teu=eiro lugar_ e deixei para o final por ser o aspecto 
mais importante, não por menosprezo _ em terceiro lugar, a ques
tão é parte da mais profunda questão nacional: somos ou não uma 
Federação? O Brasil é composto de países independent.es ~: hostis 
entre si, ou é a união livre de Estados ligados pela inspitação fede-
ralista? -

Existe apenas uma h~ uma espaço de 60 minutos, em que 
todos OS aparelhos de rádio estão siD.tODiiadoS ei:n l.illÍsSOno, atin
gindo igualmente o distante Amapá, o esquecido Acre, o OtgU!ho
so Rio Gra.D.de do Sul, o rico São Paulo, o Rio de Janeiro, Pemam
buco, Amazonas, todos os Estados, enfmt. 

Apenas uma das 24 h012S do dia é destinada por 'força de Lei. 
à união da nacioDalidade pelo rádio, à difusão das atividades do Poder 
Executivo, das decisões sObennas do Judiciãrio, ao pgo democrátioo 
que tem no Legislativo sna eipressào maior. É apenas uma das 24ho
rns, peDDitam-me enfati= _mas que bom importante! 

Se olhada apenas com o esnobismo e a faitUra sócio-culm
ral do Centro-Sul e das maiores capitaiS; poderemos. verdadeira
mêD!e. emendei a luta contra esse espaço, que vai das 19 às 20 ho
ras. Mas o Brasil não é apenas isso, o Brasil vai muito além da li
Ilha do Tratado de Toxdesilhas, o Brasil é São Paulo, Rio de Janei· 
ro, MiDas Gerais, mas também é Amapá, Sergipe, Mato Grosso. 

O Sr. Lúcio Alcântara Pemüte-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NABOR JÚNIÕR _ Concedo um aparte ao nobre 

Senador Lúcio Alcântara. 
O Sr. Lúcio Alcâo.tara _Nobre Senador Nabor Júnior, não 

_sreio que o Co_ngresso Nacional aprove um projeto de lei extin
guindo o programa Voz do Brasil. Para fic:a.xmos em um aspecto 
puramente no âmbito do Poder Legislativo, porque nem todos os 
Parlamentares têm acesso aos meios de con:nmicação. nem todos 
são tratados de igual forma. nem todos têm suas idéiaS-aColhidas 
com a mesma generosidade do qLJe a de outros, a Voz dO Brasil é 
um noticiário absolutamente imparcial, notic:iã.iido que detemrina
do Parlamentar fez essa ou aquela intervenção, esse ou aquele pro
nunciamento, manifes.tou- esSa õu aqUela opinião. Então, é um no
ticiário neutro, que Iiãó é parcial, ·que não é facciosO, e que tem o 
mérito de levar não só a todos os rincões do País, principalmente 
os do interior, mas também às grandes cidades. Ílaqueles que tran
sitam nos seus automóveis. vitimados por grandes congestiona
mentos., as infOIID.ações sobre o que está acón:tecendo no âmbito 
dos Poderes Legislativo e Executivo. Enfml. é um nOticiário infor
mativo, valioso, e que deve ser preservado. Por isso, congratulo-
me com o prommciamento de V. Ex• em defesa do programa Voz 
do Brasü.. Muito obrigado. · _ 
. O SR. NABOR JÚNIOR _ Obrigado, nobre Serrador Lú
cio Alcântara pela manifestação favorável à manutenção do pro
grama Voz do Brasil, que, na verdade, exerce uma função social 
mnito importante. As populações mais distantes, priDCipalmeate as 
do interior do Brasil. sobrettido da. Amazônia, acompanham diaria
mente, com grande interesse, esse programa. onde tomam cooheci
mento dos acontecimentos políticas, sociais, eoonômicos relacionados 
oom as atividades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Se existe alguma. falha na execução desse programa deve 
ser corrigida, preseiVando--se o espaço em si _mesmo contrarian
do os donos das emissoras de rádio e sua campanha, 

Tecllo. pcnim. a certeza e a mais fmne convicção de que o 
Congresso Nacional não vai aceitar de foxma alguma a proposta de 
extinção do programa Voz do Brasil. 

O Si:-. Jefferson Peres _Permita-me V. Ex• um apane, no
bre Senador Nabor Júnior? 

O SR. NABOR JÚNIOR_ Com muito prazer ouço V. Ex'. 
O Sr. Jeffet'SOo Peres_ Senad-or Nabor Júnior. endosso in

teiramente o que disse o Senador Lúcio Alcânt.ua e o que está sen~ 
do aírrmado por V. Ex•. Creio que estão confundindo os fatos: 
Vo.z: do Brasil, por exemplo, e horário gratnito dos partidos políti
cos. Entendo que o horário gratuito dos partidos _essa é uma opi
nião muito pessoal, talvez não predominante nas classes políticas 
_, é uma violência contra o telespectador. inclusive, tenho até em 
tramitação um projeto (Jue o extingue. A Voz do Brasil é diferen
te: não faz propaganda, não faz publicidade, não enaltece político 
nenhum. Como disse o Senador Lúcio Alcântara é um noticiário 
neutro. divulga o que realmente ocorreu no Congresso Nacional. 
Penso que é uma posiÇão elitista contra a Voz do Brasil das clas
ses "a" e ''b", à qual é plenamente informada, através da compra de 
jomais e de revista, contra o povo humilde, que nem sequer lê jor
nal, e que somente acompanha o que se passa no Congresso Na
cional. através do noticiário chamado Voz do BrasiL No interior 
da Amazônia. onde as pessoas não têm televisão, V. Ex• é da mi
nha região e sabe disso, sabe que no interior do Acre e do Amazo.. 
nas a Voz do Brasil é muito ouvida, não como propaganda, por
que ela não distorce. não beneficia "a" ou "b". Há Senadores e De
putados que não têm acesso-à grande mídia nacionã:l, e que, às ve
zes, são boicotados até na imprensa dos seus Estados, e os prOilUn
ciamentos que aqui fazem só chegam ao conhecimento do eleitor_ 
e do eleitor mais humilde, repito _, attavés da Voz do Brasil. Não 
acredito, de fotma alguma, que o projeto de extinção desse noti
ciário, muito útil, venha a se materializar e seja aprovado pela Câ
ma.ra e pelo Senado. Parabéns a V. Ex• por este pronunciamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR _ Muito obrigado, Senador Jef
ferson Péres. V. Ex• ex pende uma ã!gtimentação que se identifica 
com a diretriz do meu pronunciamento. 

Na verdade. temos que nos empenhar, visando neutralizar 
essa campanha que as emissoras de rádio estão desenvolvendo, 
principalmente no Estado de São Paulo, através de pesquisas de 
opinião e de consUltas pelo telefone, para que os ouvintes manifes
tem sua opinião contrária à permanência da Voz do Brasil. Acre
dito que isso tem objetivo meramente comercial, porque essas 
emissoras de rádio teriam mais u:r:pa bom paxa divuJgar seus pro
gramas. seus anúncios, e têr um faturamento maior. E preciso tam
bém que essas emissoras entendam que a sua concessão de funcio-
namento, assim. COJII.O para as emissoras de televisão, é originária ... 
do Poder Público. E o Estado que concede a essas emissoras o di
feito de elas funcionarem narmairnente. Não se exige. não há con
trapartida, a não ser a veiculação compulsória da Voz do Brasil, 
dutaDte uma bota, em 24 horas de programação. Então, é justo que 
ela continue. Reaflrmo aqui m.inb.a posição: se há necessidade de 
algum aprimornmento, de algum reparo, que se faça _ mas não 
furtem esse importante serviço público do alcance da população 
brasileiia, sobretudo da população do interior do nosso País. 

O Sr. Gei:aldo Melo _Permite-me V • .Ex• um aparte? 
O SR. NABO R JÚNIOR_ Concedo o aparte~ a V.Ex•. 
O Sr. Geraldo Melo _ Quero, além de solidarizar-me com 

V. Ex• e cumprimentá-lo pela ioiciativa de trazer esse assunto à 
disrussão. complementar uma observação feita pelo Senador Jef
ferson Péres. Na realidade, esse assunto vem sendo discutido prin
cipalmente nos grandes centros do PaíS, que têm revelado uma 
imensa capacidade de não compreender este País, de não com
preender o BrasiL A informação que trago, porque nãO há nada a 
acrescentar ao que V. Ex• está dizendo, é que, dentro da discussão 
deste assunto. estupefato, vi, num determinado canal de televisão, -
recentemente, uma matéria ilustr.mdo esse debate e procurando 
mostrar a importância de ser canceladà a Voz do BrasiL A matéria 
era a seguinte: mostrava-se na televisão um imenso engamú'amen-_ 
to de trânsito na cidade de São Paulo. Um engamtfamento de trân
sito, Dllm dia chuvoso, num horário inconveniente como é a saída 
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do trabalho; então se dizía que naquela hora as emissoras de rádio 
estavam fazendo uma transmissão ao vivo, direta, orientando as 
pessoas que estavam indo para casa a respeito da situação daquele 
engarrafamento, e que esse serviço. de monumental importância 
para o futuro do Brasil, estava sendo interrompido pela Voz do 
Brasil. Ora, admitir-se que irradiar a âíscriÇã.O de um engarrafa
mento de trânsito da cidade de São Paulo não pode ser interrompi
da para a transmissão da Voz do Bl"8Sil e que isso justifica que o 
Congresso Nacional quebre uma das poucas coisas tradicionais 
deste País, é histeria de mudar tudo, inclusive o que;: pres~ inclu
sive o que é bom. Se já demorou, precisa acabar. E inconcebível 
que haja alguém. com acesso a instrumentos de fo~o de opi- · 
nião pública neste País, que possa imaginar que orientar um engar
rafamento de trânsito, orientar os autOmobilistas da cidade de São 
Paulo para irem para casa no fmal do expedieme seja mais hõpor
tante para o Brasil do que a transmissão da Voz do Brasil, que in
forma o povo brasileiro sem distorções, sem compromissos. com 
interesses do grupo A ou do grupo 8, sem a intenção de fortalecer 
ainda mais as monumentais-~ agregações de podei" que-., na estrutura 
da mídia, estão sendo feitas. Portanto, é a Úilica ·possibilidade real 
que tem o povo de obter uma informação neutra.e objetiva. Quem 
falou foi fulano, sicrano e beltrnno, e aparece lá o que disse cada 
um deles. Congratulo-me com V. Ex•. Se alguém perguntar a uma 
seDbora que reside em um bairro do Rio de Janeiro ou de São Pau
lo se ela quer que o programa Voz do Brasil continue no ar, ela 
deverá dizer que não, porque, muito provave1mente. nessa horn., 
ela estará assistindo a uma novela na televisão, não sabendo pro
priamente o que quer dizer a Voz do Brasil, para que sezve. E é 
com base nisso. na opinião dos não interessados no assunto. que se 
quer decidir essa matéria. Era preciso que querã está fazendo essa 
campanha fosse aos grotões deste País, fosse ao Acre, ao- Rio 

..Grande do Norte, às pequenas cidades do ixuerior, on&: estão bm
sileiros que têm o cfueito à infOrmação pela qtial não podem pagar 
ainda. esperamos que um dia possam. mas ainda não podem. Por
tanto quero me solidarizar e me congratular com V. Ex•. 

' O SR- NABO R JÚNIOR _ Muito obrigado. Senador Ge
raldo Melo pelo oportuno aparte que V. Ex• apresenta neste mo
mento para ilustrar e valorizar o meu pronUDciamento. 

O Sr. Valmir Campe~ _Permite-me V. Ex a um aparte? 
O SR. NABOR JUNIOR _ Concedo aparte ao Senador 

V almir Campelo. • . 
O Sr. Valmir Campelo _Serei ráPido, pois estamos to

mando prn.ticameme todo o discurso de, V. Ex":, :nu:s é em função 
da importância do tema que txaz a esta Casa. Assocro-me também, 
nobre Senador Nabor Júnior, a essa preocupação que V. Ex a traz, 
de alguns que desejam a extin<;ão da V ?Z !ló Brasil. ~nle: 
são aqueles que não conhece?! o Brasil ~o um todo. Nao ha 
justificativa. As colocações feitas pelo emmente Senador ~do 
Melo realmente transmitem o que penso também. Assoc10-me e 
parabenizo V. Ex• pela defesa que faz. com muita propriedade. e 
que, tenho absoluta certeza,. io.tetpreta o pensameoto da maioria do 
povo brasileiro. Parabéns! - - ---

0 SR. NABOR JÚNIOR _ Obrigado. Senador Valmir 
Campelo. 

O Sr.Flaviano Melo_Permite-.me V. Ex• um aparte? 
O SR. NABOR JliN:i:OR _ Concedo aparte ao Senador 

Flaviano Meio. 
O Sr. Flaviano Melo _ Senador Nabor Júnior, V. !lx' de

fende um assunto realmente de muita impórtância.. principalmente 
para a nossa Amazônia. que é a Voz do Brasil. Quero me solidari
zar com V. Ex_a e ilustrar o aparte do Senador Gemido Melo. Há 
três dias. fui a Uma explanação do nllnistro do Meio Ambiente à 
Bancada da Amazônia, e um técnico começou a fazer a sua pales
tra. Eu havia levado alguns Deputados estaduais do Acre. que es
tavam aqui para algumas audiências de reivin.dicações. No meio 

'da palestra, um Deputado do Acre diz: eu gostaria muito de ver 

esse técnico lá no alto do rio Juruá, com malãria, onde o seringuei
ro de lá só tem notícia do Brasil através da Voz do Brasil. Men
ciono esse fato re;U. para mostrar a importância da Voz do B~ 
para aquela região. Se não tivermos a Voz do BrasiL jámais aquE!'
les homens que estão no meio da Amazônia terão informação dO 
que.se passa pelo Brasil. Está C01Tetíssimo_o pronunciamento de 
V. Exa. Parabenizo-o por isso e espero que o Congresso tenha juízO e 
não vote nada para acabar com a Voz do Brasil. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR _ Obrigado, Senador Flaviaiio 
Melo, pelo seu valioso aparte. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores: 
O Senado da República é, por defmição, a Casa dos Esta

dos. A representação partidária afiima a importância de que todOs 
os brasileiros encontrem pontos de equivalência, em que um acreano 
valha tanto quanto um paulista, um rondoniense tenha os direitos do 
mfueiro, um gaúcho se equípare ao rio-grandense-do--norte. 

E é para essa consciência federalista qtie apeio. agora. W 
defender a permanência da Voz do Brasil na programação radiofô
nica nacional. Trata-se. como sabemos, do único programa real
meote capaz de unir os interesses e a audiência de todos os brasi
leiros. em todos os Estados. -

Ainda hoje, em grande pârte do tetrit6ri.o nacional, A Voz 
do Brasil é a única fonte de io.fonnação atualiza.da e confiável para 
os cidadãos. Diria, até mesmo, que a maior parte do País tem nesse 
programa seu fator de integração aos problemas da Pátria, porque
atinge os mais distantes caboclos e habitantes da Amazônia, ~ 
Centro-Oeste e do Interior de grandes Estados nas Regiões &:sen
volvidas. Wao compete com as consagradas equipes de radio-jor
nalismo das redes particulares. mas supre as grandes lacunas dei
.xadas pelos evidentes interesses políticos e comerciais do empre
sariado setorial. 

Enfrento o risco de parecer radical em meu questionamento • 
mas não vejo como fugir ã<juele aspecto básico: o Brasil é uma Fe
deração, que precisa atingir todos os seus filhos, em faixas e situa-: 
ções específicas? Dos 1-440 minutos do dia, podem .se usar ape-o 
nas 60 para falar a língua da integração nacional pelo rádio? 
As serit.enças do Supremo Tribunal Federal e das ouiias Cortes de
vem ser divulgadas em te:à:Ipo real. como se diz hoje? Os projetos 
e as posições dos Congressis_tas menos favorecidos pela mídia de-
vem ser expostos ã consciência cótica de todo o País? 

São perguntas objetivas que. objetivamente, coloco, boje, 
na consciência de meus nobres Pares. Até quando pennitiremos 
que só haja olhOs para as praias, para o Planalr.o Paulista. para o 
Brasil poderoso e que. não raro. despreza os iÍil:lãOs pobres? Até 
quando? 

Rogo aos nobres Senadores que representam os grandes Es
tados que não recebam minhas palavras como um agravo ou 
uma explosão de ressentimento. Reconheço e aplaudo a compe
tência com seus povos construíram esse poderio'. mas apelo. ao 
mesmo tempo. para que não se percam de vista os superiores 
interesses da Federação, da palavra, do Verbo, como dizem as-= 
Escrituras. 

·Porque a Voz do Brasil, em síntese, é isso: uma palavra de
mocrática endereçada a todos os -brasileiros. sem distinções ou hie
rarquias artificiaiS. Pode, como programa. ter fallias e distorçõe~ 
estruturais ou operacionais - mas isso jamais pode servir de pre
texto para sua extinção pura e simples. 

Louvo o llabalho desenvolvido pela equipe de Fernando 
César Mesquita e Helival Rios, hoje responsável pela divulgação 
das atividades do Senado Federal. Profissionais vitoriosos em suaS 
carreiras. troUXeram todo o talento para esta Casa e aqui lideram 
um dos mais competentes grupos já reunidos na imprensa btasilei
ra. E solicito à Presidência ·que autorize a inclusão no meu discur
so do Relatório elaborado pela Subsecretaria de Relações Públicas, 
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dentro da estrutura da Secretariá de CoD11.l,):ljc~q_Social, apontan
do as respostas dos ou:vintes da Vo'l, do 8-taSil. em todo o País e até 
mesmo no Exterior, às consultas sobre o futuro do programa. 

São comelhos e opiniões que deVerão ser- anotados, afun de 
orientar a modernização da parte que nos cabe DA Voz do Bxasil, 
caminho cOIIeto para preservar e consolidar todo _o _espaço hoje 
ameaçado pelos imeresses particulares dos empresáriõs da radiodi~ 
fusão -interesses legítimos. mas que jamais poderão ser postos aci
ma dos interesses maiores da Fedexação. da democracia, da inte
gração de todos os brasileiros.. 

Muito obrigado. Sr. Presideote. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SK. 
NABOKJÚNIOK EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

Secretaria de Comuuicação Social 
Subsecretaria ~e Re4ções Públicas 

R~atório n° 1 

Desde abril deste ano. a Secretaria de Comunicação Social,. 
através- do programa Voz do Brasil, tem perguntado cl.ia.riam.ente 
aos seus ouvintes o que pensam sobre o noticiárío do Senado Fe-
deral, pedindo que opinem sobre a Instiruíção. · . . _ 

Os Ouvintes da Voz do Brasil, em resposta à soliettaçao, 
estão emitindo sua opinião sobre o programà. bem como solicitan
do impressos, desabafando sobre rua sí1llação e a do país, pedindo=· 
prego, foonulando iD:lmeras peigUnlas sobre assuntos diversos, etc.. 

Nos meses de abril e maio, foram recebidas 70 cartas. sub-
dividas em três grupos: sugestõe~ reiviri.dicações e opiniõeS.. 

a) Sugestões: - ~ 

• VB deve citar sempre o partido e o estado dos parlamentares; 
- VB anuncie home dos senadores faltosos e motivo; 

- diVulgação diária de um artigo e, ou, lei da ConstituiçãO, 
usando 30'~ ou l'mpara tal; 

- infotmativo do legislativo deveria durar 60'm (Senado. c 
Câmara); 

• O tempo p/ divulgação da VB deveria ser de 30'm, mas 
em cadeia de :rádio e TV; 

b) Reivindicações: 
- leis que erradiquem o analfabetismo; 
- leis que demitam os que não cumprem o mandato (parla-

mentares que não comparecem. nem fazem nada); 
- mais leis em defesa do pequeno agricultor, 
- entrevistas com senadores sobre servidores civis _ siiua: 

ção, aposentadoria, etc._ 
. c) Opinião: 
- - lei proibindo político de aceitar ajuda rmanceira para cam--

parih~ . 
- parlamentar, quando retomar de lllÍssÕe&, deve relatar ob

jetivit.mente os eventos oficiais dos quais participou; 
. - Revisão Constituciçnal: não mexer no que vem dando 

certo; 
- Contra privatização da previdência e mudança na aposen

tadoria; 
- Aumento irrisório para o traballiador e abusivo para o par:

lamen<ar. 
- Políticos dêem um basta à com1pção e à impunidade; 
- VB repete notícias e dá mais ênfase aos políticOs de oposi-

ção; 
.... - Críticas entre parlamentares é falta de competência. além 
de ser antiético; 

- Critica os políticos nordestinos quanto à instalação da refi-_ 
naria de petróleo. Quer que fique em Recífe-PE. 

Brasília, 05 de junho de 1995. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO ESPECIAL "DESTINADA AO 
ESTUDO DO PROJETO .DE LEI DA CÂMARA N" 73, DE 1994-SF, (N• 3.710-B/93, NA 
CASA DE ORIGEM), 'DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE 
INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO". 

SENADORES 

Senador Romeu Toma 
Senador José Roberto Arruda 

EMENDAS 

103 
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
114 115 116 117 118 119 
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Acrescente-se onde couber: 

Art.: ..•.. Deverão ser instalados párà·-choques traseiros, 

fixos ou articulados, nos caminh5es, para, adequàdamente, amortecer 

distribuir e trans"mitir -os esforços prove.nientes ·de choque e coli

s5es com outros veTculos ou obstáculos, obedecendo as seguintes es

pecificaç5es: 

- os pára-choques e as estruturas para seu suporte de-

verao ser dimensionados para-suportar, sem deform·a-Ções permanentes, 
I 

os • forços pro~enientes da opera~ã; de um caminhão empurrando ou 

tro de mesma capacidade de carga, no pavimento horizontal, a veloci 

dade de 15Km por hora. 

11 -serão instalados na parte final da carroceria, ou 

fora do caminhão, ficando proibida a sua co~strução sob a carroce + 
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ria e deverão estender-se atém dos cantos das carrocerias, até as 

laterais, formando uma curva suave, mas sem exceder a largura máxi

ma legal. 

111 -a largura dos pára-choques deverá ser aproximada

mente constante e a dimensão mínima das almas deverá ser 0,20m. 

IV - a di~tãncia mínima entre a borda inferior do pára-
-~ 

-choque e o piso deverá corresponder a. altura dos pára-choques dos 

automóveis, sendo permCtida a aplicação de amortecedores e absor

ventes de choques nos suportes dos pára-choques, e vedado alojar 

componentes e~étricos. 

JUSTIFICATIVA 

Uma das causas da mortalidade elevada nos acidentes de trân
sito resultam da colisão de veículo de passeio com a trasei
ra de caminhão, devido a atual concepç~o dos pára-choques 

traseiros destes veículos em uso no Brasil. 

Tornou-se comum na imprensa a divulgação de imagens impres
sionantes desse tipo de acidentes onde normalmente as víti

mas são fatais. Pará ilustrar essa afirmativa embora o resul 
tado não tenha si~Q tão trágico, mas nem por isso menos do
loroso recorda-se ó -triste episódio que acontece1.1. ao 'locutor 

esportivo Osmar Santos. A realidade, porém, está repleta de 

exemplos onde as vítimas não têm a mesma sorte. 

Para reverter essa situação, que coloca o Pàís como campeão 

de acidentes nas estradas, basta a adoção de medidas relati

vamente simples, do ponto de vista tecnológico, e de '•baixo , 
custo, consubstanciadas nesta proposição, que diminuira cer 

tamente a letalidade da colisão de veículo de passeio com a 

traseira de caminhão. 
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Acrescente-se o seguinte parágrafo segundo ao Artigo 75, 
trànfonnando-se o parágrafo único em parágrafo primeiro: 

"Art. 75- ................................. . 
§lo- ........................... .. 
§ 2° - Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão 

promovet, dentro de sua estrutura organizaCional ou através de convênio, o 
funcionamento de Escolas I>qblicas de Trânsito, nos moldes e padrões 
estabelecidos pelq CONTRAN." 

Justificativa: 
Entre as mortes violen,tas ocorridas no Brasil, mais de 50% são causadas por 
acidentes de trânsito. Nessa guerra não declarada, cerca de 50 mil 
brasileiros morrem, todos os anos. Outros 350 mil saem feridos. Muitos 
ficam mutilados, inutilizados para o trabalho e para a vida. Esses números 
são ~periores ao total de vítimas americanas durimte a Guerra do Vietnã. A 
maior parte desses acidentes tem como responsáveis a imprudência, a 
imperícia, a irresponsabilidade dos motoristas. A responsabilidade de impor 
exigências mais rigorosas para a formação de condutores de veículos é do 
Poder Público. Justifica-se, portanto, a criação das Escolas Públicas de 
Trânsito, pela qual.cleverão passar, obrigatoriamente, todos os candidatos a 
habilitação - assim como a ela retomar os motoristas reincidentes em 
in:fi:ações graves e gravíssimas. 
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Dá-se nova redação ao Art. z•, Parágrafo Único. 

"Art. 2° ''''''''''''''"'''"'r' 

· Parágrafo Ünico·. Para os efeitos deste Código, sio consideradas vias terrestres 
públicas as praias abertas ao trânsito, assim como as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias internas em propriedades 
privadas, inclusive no meio riiral, sempre que seu acesso primário a qualquer via publica 
não seja provido de bloqueio. 

Justificativa: 

Há que se definir com a maior clareza passivei o âmbito de aplicação de lei tão 
casuistica. No meio rural há um· sem número de vias terrestres, às quai~ este Código não 
se aplica. · 
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Dá-se nova redação ao Art. 113, Parágrafo Único 

NArt. 113 ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, 
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Parágrafo Único. Onde não existir linha regular de ônibus, a autoridade com 
circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário. o transpone de passageiros 
em veículos de carga ou misto, desde que se desloque à velocidade miníma determinada 
para a via:e obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo 
CONTRAN." 

Justificativa: 

O excesso de velocidade é o grande causador de acidentes de consequências 
sérias (morte e deficiência fíSica) neste tipó de transporte, cuja coibição é imprescindível, 
pois, caso contfãfiri~=acãbaremos voltando ao "pau de arara" de tristíssima memória. 
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Dá-se nova redação ao caput do Art. 69 

"Art. 69. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens 
apropriadas das \ias urbanas e dos acostantentos da \rias r..:rais, para sua circulação 
exclusiva, podendo a autoridade competente permitir, em situações especiais e 
temporárias de curto prazo, a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que 
não seja pr.éjudicial ao fluxo de pedestres." 

Justificativa: 

Se com a proibição hoje vigente, a calçada é totalmente invadida por veículos· 
em estacionamento, a admissão de seu uso sem limitações bem especificadas continuará 
levando o pedestre para a via veicular como hoje ocorre. 
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Dá-se nova redação ao caput do Art. 79 

"Art. 79. Os Ministérios da Educação e Desportos, da Saúde, do Trabalho e da 
Justiça, através do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à 
prevenção de acidentes." 

J~stificativa: 

Este artigo insere-se no Capitulo VI, "Da Educação Para o Trânsilo". Crê-se 
ser desnecessária a tessítura de maiores comentários, tão elementar é a necessidade do 
órgão, in casu 
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Inclua-se o Parágrafo 2' do Art. 77 

"Art. 77' ...................... .. 
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§ I" ............... . 

§ 2" - A promoção da educação para o trânsito de que trata este anigo será 
apoiada também atraves de aulas específicas com carga-horária semestral de no mínimo 
12 horas-aulas, em todos os níveis exceto no 3 grau." 

Justificativa: 

É necessário estabelecer uma carga horária m1mma no currículo regular da 
escola para que seja passivei no prazo de I 5 a 20 anos se terem cidadãos mais 
conscientes- sobre conduta no trânsito e como consequência menores índices de 
acidentes. 
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Dá-se nova redação ao Art. 15 5., Parágrafo Único 

"Art. !55········'-····-. ...... 

Parágrafo Único. Quando houver indícios . de deficiência tisica, mental. 
psicológica ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para 
conduzir o veiculo, o prazo previsto neste artigo será diminuido por proposta do perito 
examinado/, de acordo com prazos e normas a serem definidas pelo CONTRAN, para a 
matéria. 

Justificativa: 

Não se pode deixar decisão de tal importância a critério · exclusivo de uma 
pessoa, sem que se definam regras básicas mínimas para sua orientação. 
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Acrescenta-se § 6° ao art. 18: 

Art. 18 ....................... .. 
I-.................. . 
II- ................ . 
III- ................ --

§lo ............... . 
§ 20 ............... . 
§i• ............... .. 
§ 4" ............... . 
§ s• ............... . 

§ 6° - O presidente, sempre que possível, deve ser escolhido entre aqueles que 
possuam éursos complementares de trânsito. · -· -

. 
JUSTIFICATIVA: 

Por tratar-se de uma junta com funções de julgamento de recursos e de pedidos de 
r~nsideração, o presidente da J AR! deve ser mais experiente e estar mais 
qu1!1ificado para realizar as análises da melhor forma possíveL 

,-.'--,-. 



Agosto de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 185 

1 
PLCO'i'3/94 

112 

-n•r•---. 
11 I 08 I 95 

· ·--A\1701P-·------------, :;--"'' I'IIIOflr...U.o--

/ 77 SENAVOR JOSE ROBERTO ARRUVA 

-----------~ IIP...t------------------· 
1 o • ~.W. 2 [~ !l..tHTlTUt'l'~ 3 o· loiOOII'IC-'"- 4 CiJ • AOI'P'IVA 9 o • fullfrful""•·,: ~:..J•&o. 

~7~·· ~ cL..· __ 7_8_ .. _,.~_,_-_-_-_-_-_~_-_-_-_7=9_._ ... _ .. _·.,_·:_-_-_-_T~.. -_ -:_ -_-_,_ .. _.,:_-_-_-_-_ -...J. -_-_ -.,......-_-_··_·,_·-_-_-_-:_ -_ -_ 

-------------------~---------------------

Acrescenta-se.§ 7" ao art. 18: 

Art. 18 ....................... .. 
I-.................. . 
n - ................ . 
m -............... . 

§ I• .............. .. 
§ 20 .............. .. 
§J" ............... .. 
§ !J• .............. .. 
§ s• ............... . 
§ 6• .............. .. 

§ 7" - O mandato dos membros das IARI é de dois anos, adimitida uma 
recondução. 

IUSTIFICATIV A: 

A ~Iteração busca evitar a recondução por vários mandatos consecutivos. 
' 
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~-----------------------------~--------------------------------

Acrescenta-se o § s• ao art. 18: 

Art. 18 ........................ . 
I-.................. . 
II- ................ . 
m-................ . 

§ 10 ················ 
§ z· ............... . 
§J• ............. :~ .. 
§ 40 •....•.......... 

§ 5° - Os membros das JARI devem possuir o terceiro grau completo e no 
mínimo 30 (trinta) anos de idade, no momento da assunção do cargo. 

1USTIFICATIV A: 

Por tratar-se de uma junta com funções de julgamento de recursos e de pedidos de 
r~onsideração, os membros da JARI devem ser experientes e qualificados para tomar 
as.'decisões de sua competência. · 
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Dá-se nova redação ao inciso I do art. 18: 

Art. 18 ....................... .. 
I - Um presidente da JARI, indicado pelo órgão ou entidade executivos de trânsito .. 

JUSTIFIÇATIV A: 

A introdução do parágrafo 5" determinando" que todos os membros da JARI possuam 
terceiro gr;~u, e não somente o presidente. dispensa a exigência da escolaridade neste 
parágrafo. · 
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Dá-se nova redaçiio ao§ 3' do art. 18: 

Art. 18 ........................ . 
I-.................. . 
II- .... : ........... . 
m- ----------------
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§ I' ............... . 

§ ?-' ················. 
§3' - O representante dos condutores autónomos é nomeado pelo Chefe do 
Executivo ao qual o órgão ao entidade executivos estiver subordinado. por 
indicação desse órgão. entre aqueles que demonstrem experiência e interesse na 
matéria de trânsito. após aprovação em exame de suficiência da Legislação de 
Trânsito, obtendo 85% (oitenta e cinco porcento) de aproveitamento. 

JUSTIFICATIVA: 

Aq1plia-se de 70% para 85% o aproveitamento buscando maior rigor na qualificação 
d~s membros da JARI. de forma a serem escolhidos os melhor preparados. 

l 
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Incluir o seguinte parágrafo 2" ao artigo 40: 

"Art. 40 ................................ . 
§ I • ............................. . 
§ 2'. A exigência de uso de farol de luz baixa durante o dia e à noite, 

prevista !lO .parágrafo anterior, será gradualmente estendida aos veículos de 
passeio no prazo de 5 (cinco) anos,. conforme regulamentação a ser baixada 
pelo CONTRAN." 

Justificativa: 

Estudos técnicos revelam a conveniência do acendimento dos faróis também 
durante o dia, no aspecto da segurança. Experiência de três décàdas dos 
países escandinavos revela que a medida pode representar redução do 
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número de acidentes - especialmente atropelamentos ~ da ordem de I 0%. :;e 
lem.Srannos que mais de 50% das mortes violentas no Brasil acontecem 
como decorrência de acidentes. de trânsito, e que as vítimas fatais desses 
acidentes somam anualmente mais de 30 mil pessoas, pode-s.e avaliar o 
impacto social e econômico da medida. O prazo de 5 anos par!! Implantação 
definitiva da medida é tempo suficiente para que a indústria automobilística 
c os proprietários de veículos· possam adaptá-los tecnicamente ao uso 
intensivo dos faróis. 
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Incluir o seguinte inciso III ao artigo 111, rénumer~ndo-"se os que se 
segliem: 

"Art. 11 L .................. , ............ . 
I- ......... -.. -.-.-... ~~ ................ - '.~ . 

II- .............. ,.: ............... . 
m .. - lanterna de freio elevada (Brake Light) DO vidro traseiro. ,dos 

veículos· de passeio." _ · · 

• I'' ·' ~ . 

Justificativa: 

Esse dispositivo é permitido em resolução do CONIRAN, .sem caráter 
impositivo. A obrigatoriedade de seu uso representa segurança adicional 
contra acidentes: de acordo com testes realizados pela Companhia de 
Engenharia de Trânsito de São Paulo, pode proporcionar redução do número 
de çblisões traseiras da ordem de 20%. Justificà;se, portanto, sua adoção 
com'el equipamento obrigatório dos veículos. . . _ 

!89 

·t 
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Suprima~se o parágrafo 2" do Artigo.:Y6; .. · 

Justificativa: 

. ' ...... . 
' ... ' .... . 

Estabelece esse parágrafo a obrigatoriedade de as emisso.ras de rádio e 
televisão veicularem _gratuitamente mensagens de. campanhas de segurança 
no trânsito, p~lo. menos. seis vezes ao. c!ia. ÉÍnbora S~ja CO!:npreen~íyeJ .e , 
elogiávei: a intenção do autor do dispositivo, não há como 'fugir .à .. 
constataç'ão de que a exigência extrapola as obrigações constantes das . 
cláusulas contratuais àa concessão, não estando portanto, o concessionário, 
obrigado a prestar serviços gratuitos ao poder concedente. O artigo 38 do 
Código Brasileiro de Telecomunicações dispõe, em sua alínea "e'', sobre o 
período destinado à retransmissão obrigatória do programa oficial de 
informações dos Poderes da República, ressalvando, ainda, .tempos limitados 
para transmissão em'rede de' pronunciamento das autoridades da Repúbli~a; 
sem caráter permanente e 'dependentes de requisição· formal. Verifica-se, 
assi\1', que a obrigatoriedàde de veiculação gratuita estabelecida nesse 
disp'ositivo impõe encargos novos ao concessionário, alterando o contrato e 
ferindo assim duas. garantias constitucionais - o direito adquirido e o ato 
jurídico perfeito. Coin a presente emenda supressiva, pretende-se evitar a 
inconstitucionalidade apontada. 
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Substitua-se o paroigrafo único do: artigo 40 pelo seguinte parágrafo' · · 
primeiro: 

"Art. 40 ......................... . 

'. ':1 

§ 1°. Os velculos ·de' 'transporte coletivo e de· carga e os ciclos 
motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa ditrante o dia e .a .· 
noite."· 

Justificativa: 
'. 

' 
A medida facilita a visualização e o cálculo da velocidade dos veículos, o 
que proporciona, de imediato, redução do número de atropelamentos. A 
experiência vem sendo adotada com sucesso há quase três décadas pela 
Suécia e outros países escandinavos e resultou na diminuição do número de 
acidentes, da ordem de I 0%. O dispositivo de acendimento automático dos 
faróis simultâneo à igniç~o. tornado obrigatório pelo inciso II do artigo 1·11, 
facilitará a implantação dessa medida, já que dispensará a iniciativa de o 
con,.,dutor acionar as luzes no periodo diurno. · 

;;-
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Ata da 127a Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 22 de agosto de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs.: José Sarney, TeotQnio Vilela Filho e Levy Dias 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Ant&io Carlos Magalhães - Am&lio 
Carlos V alladares- Arlindo Porto- Artur da Tãvola- Bello Pm:ga 
- Benedita da Silva- Beni Vexas- Bemaido Cabml- Carlos Be
zem. - Carlos Patroclnio - Carlos Wilson - Casildo Maldanrr -
Coutil;lho Jo;:ge- Darcy Ribeiro- E<fison Lobão- Eduatdo SUlili
cy - Elcio Alv=s - Emília Fcmandes- Epitácio Cafeteria - Er
nandes Amorim- Esperidiio Amin- Fernando Bezem. - Flavia
no Melo - Fnmcelino l'eieiia - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Geisan Camata- Gilberto MíranÇa- Guilhmno Palmeira- Hugo 

..Napoleão - Humberto Lucena - !ris Re=de - Jader Baibalbo -
Jeffersm PeteS- João França- João Rodla- Joel de Hullanda
Jooas Pinheiro - Josafllat Mari!lho - José Abml Bianco - José 
Agripino -José Alves- José Eduatdo Dotm- José Fogaça -José 
!goácio Feneira - José Roberto Anuda -José Samey- Júlio Cam
pos - Júnia Matise - Lamo Campos - Leomar Qijn,taniJba Levy 
Dias- Lucldio Portella- Lúcio A!dlntma- Lúdio Coelho- Luiz Al
berto de Oliveira- Marina Silva- Marlncel'imo-Mamo Mirnnda
Nabor --Ney Suassona- Odacir Som:s-Ooolie QliDan- Os
mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simoo- Ramez Tebet- Reoan Ca
lheiros- Roberto Freire- Roberto R<quião- Ran<u1\nna.- Ralal
do Omha Lima- Sebastião Rodla- Séigio Madlado-Teda:lio VI
lela Filho- ValmirCampelo- Vdsoo.Kieimiôing·'" Waldeck Omclas. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilcla Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimellto de 79 SIS. Senadom;. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos llOSSOS tmbalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson Pé:res9 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguirae: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restitu.Íildo ant6gillfos de projetas de lei sanciooados: 
N" 288, de 1995 (n• 880/95, na origem), de 17 do COIIellte, 

referente ao Projeto de Lei n• 29, de 1995-CN, que autoriza o Po-

det- Executivo a abrir aos Qrçamentos Fiscal e da Seguridade So
cial, em favor de diversos Orgãos do Poder Legislativo, Judiciário 
e Executivo, cr6ditos adiciOIIllÍS até o Jim1te de dois bilbões, qui
nhentos e trinta e quatro milbões, cemo e cinqüenta e um mil. tre
zentos e vinte reais. pam os fins que especifica~ sancionado e 
!IallSfOlilllldomLein°9.o86,de 17 de agosto de 1995. 

N" 289. de 1995 (n• 882195, na origem). de 21 do COIIeDte, 
"'ferente ao Projeto de Lei n• 8, de 1995-CN, que autoriza o Podet
Executivo a abrir ao O:tçamento Fiscal da União. em favOI' da Jus
tiça do Tmbalho, a:édilo suplementar no valor de R$298.849,00, 
para os fills que especifica, sancionado e tr.tnsformado na Lei n• 
9.087. de 21 de agosto de 1995. 

OFÍCIO 

DO 1°SECRETÁRIO DAC~ DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Fderal au
tógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N• 102,DE 1995 
(N" 4341!14, 118 Câmara dos Deputados) 

Apro..., o ledo das Emendas ao Protocolo de 
Monlreal sobre SUbstândas que Destroem a Camada 
de Ozônlo, aclotadas em Copenhague, em 25 de no
vembro de 1992.. 

o Cougresso NacioÍlal decreta: 
Art. 1• FICa aprovado o texto das Emendas ao Protocolo de 

Mout=.l sobie Subst.lncias que Destroem a Caruada de Ozônio. 
adotadas em Copenhague, em 25 de novembro de 1992. 

Panigmfo único. Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Naciooal quaisquer aios que impliquem modificação das 
Emendas, bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal. 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimó
nio nacional. 

Art. ZO Este dea:eto legislativo entra em vigor na data de 
sna publicação. 

Art.3° Revogam-se as disposições em contrário. 
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MENSAGEM N" 870, DE 1993 

Submele à CODSideração do Congresso NacionaL o lexto das 
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Des
troem a Camada de Ozônio, adotadas em Copellbague, em 25 de 
novembro de 1992. 

·Senhores Membros do Congresso NacionaL 
De conformidade com o disposto 110 art. 49, inciso I, da 

Constituição Federal, submeto à elevada COilSidernção de Vossas 
Exoeléncias, aoompanhado de Exposição· de Motivos do Senhor 
Millistro de Estado das Relações Exteriores, o textO das Emendas 
ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroém a Ca· 
mada de Ozônio, adotadas em Copenbague, em 25 de novembro 
de 1992. 

As referidas emendas introduzem novas diretrizes e metas 
diferentes ao cOntrole, produção e consumo de subst.mcias nocivas 
à camada de ozônio, bem como instituem definitivaniente o FuD.do 
Multila.teral que gar.mtirá aos países em desenvolvimento o acesso 
aos n:ausos necessárlm;: p~ a conversão- iri.dustria! preconizada 
pelo Protocolo em epígrafe.· - · 
BI3Silia, 23 de llOvembro de 1993. Itamar Franco. 

EM N" 46CVDEMAJDAI-MRE 
Bmsllia, 8 de llOVembro de 1993 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 460, DESDE NOVEMBRO DE 
1993, 00 SENHOR MINISTRO DE ESTAOO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES 

Exoelen~ssimo Senhor ~sidenle da República, 
Como é do conhecimento de Vossa &celência. a comuni

dade inlemacional vem -ndendo, desde o início da década 
passada, consideiáveis esf""" par.t proteger a camada de ozônio 

-que envolve o planeta, cuja densidade registia crescente redução 
em virtude da ação humana. Dia!lle do risco representado pelo es
gotamento da camada de ozónio. foram adotados dois instrumen
tos jurídicos inte:macionais, a Convenção de Viena para a Proteção 
da Camada de Ozônio, de 1985, e o Protocolo de Montreal sobre 
Substâ!lciasque Destroem a Camada de Ozônio, de 1987. 

2. O instromemo de adesão do Brasil e ambos documentos 
foi depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Uriidas, em 
19 de março de 1990. A enllada em.vigorocorreu em 17 de jmho 
seguinte, possibilitando ao Btasil participar, já cõmo Estado-Parte, 
da H Reunião das Partes no Protocolo de Montreal, em Londees, 
ocasião em que foi referendado um conjmto de emendas e ajustes 
ao texto original do acordo. . 

3. A IV Reunião das Parles no Protocolo de Montreal sobre 
Substâ!lcias que Destroem a Camada de Ozônio, oelebrada em Co
penhague, nos dias 23 e 25 de novembro de 1992, ooncluiu sens 
tiabalhos com resultados amp!amenre positivos par.t a cooperação 
intemacional conduoente à proteção da camada de ozônio. Foram 
adotados ajustes que reforçam o controle das substâncias já con
templadas no Protocolo e emendàs que: a) incluem novas substân
cias destroidmas do ozônio esllatosférico; b) estabelecem meca
nismo de fllWlciament.o que ap6ia a implementação dos compro
missos assumidos 110 ~lo pelos países que opel2lll sob o Ar
ligo 5, paiágrafo 1 (países em desenvolvimento); e c) !latam da si
tuação dos países em desenvolvimento. 

4. Quanto às novas substâncias controladas, o regime adota
do difere par.t cada nma delas. Os HBFC serilo eliminados tota!
meme em 1"dejaneirode 1996.0 Brasilnãoproduzessasubstân
cia e não há dados estatísticos de sua utilização em nosso País. A 
produção e o coilSUmo dos HCFC começatão -ã ser reduzidos- a 
paxtir de 2.044 (35%) e sua eliminação total está prevista par.t 
2.030, salvo para usos essenciais e para atender as necessidades 

básicas iD1.emas dos países em desenvolvimento. Essas substâncúi.S 
são amplamente utilizadas pela indústria brasileilll de refrigeração. 
Os prazos acordados, entretanto, parece.ol ser compatíveis cóm as 
esttatégias de longo prazo dos gr.mdes gmpos brasileiros do seta<, 
cuja produção está muito voltada para o mercado externo. 

- 5. O brometo de metila foi incluído no Protocolo como 
substância controlada sem. contndo, o estabelecimento obrigatório 
de redução e eljrnjnaç!i'o. Essa substância, com elevado polencial 
de destruição da camada de ozônio, é utilizada principalmente na 
agricoltura e na fumigação de porões de navios. Os Estados Uni
dos já adotaram. rigorosa legislação intema para seu CODlrole e 
tudo indica que passarão a colllrO!ar igualmente importações de 
produtos agricolas de. países que utilizam intensamente essa subs
tância. No Brasil, apesar de o uso do brometo de metila não ser in
tenso. deve-se iniciar trabalho de conscientização para a necessi
dade de se buscarem tecnologias altemativas, com vistas à redução 
da sua utilização. 

6. Para os países em desenvolvimento, ficou decidido (por 
emenda ao pr6prio Protocolo) que quaisquer modificações dos 
a}lstes e novas emendas ao acordado em Londres, 1990, na II 
Reunião das Partes no Protocolo-de Montreal,. somente serão apli
cadas às Parte• que opernm sob o Artigo 5, paiágrafo 1. depois da 
revisão e avaliação da situação desses países a serem realizadas até 
1995. Os prazos e poroentagens de redução e eliminação das subs
tâncias controladas deverão ser estabelecides par.t os países em 
~volvim.ento, à luz das conclusões do exercício de revisão e 
avaliação. Esse exercício levará em conta o fluxo de recursos fi
nanceiros e tecnológicos que habilitem os países em desenvolvi
!Jlen!O à implementação dos compromissos por eles assumidos no 
Protocolo. 

7. O estabelecimento definitivo do mecanismo fmanceiro 
constitUiu-se em uma das questões mais dificeis da IV-Reunião 
das Partes e, talvez. a conquista. mais-importante para os países eri1 
desenvolvimento nessa negociaçãQ. Criado em Londres, na II Reu
nião das Partes, o Fundo Multilateral tinha um caráter interinõ-:
Seu estabelecimento def'mitivo, acOidado naquela reunião, permi
titá a contimtidade de ~os ~iros e tecnológicos para os 
países em desenvolvimento~ com vistas ã. plena aplicação do Pro
tocolo de Montreal nesses pàíses. O Brasil começcu a beneflciai'
se desses recmsos, embora ainda não tenha apresentado uma car- ... 
teira de projetes à a1tum de seu parque industriaL 

8. Os resultados da Reunião de Copellbague consolidaiam a 
adoção dos conceitos de condicionalidade e do direito de aoesso 
dos países em desenvolvimento às novas tecnologias de proteção 
ambiental como obrigações jurldicas, 110 contexto do Protocolo. A 
aplicação plena do Protocolo nos países em desenvolvimento está 
sujeita à obtenção das tecnologias e dos recursos financeiros ne
cessários. 

9. Conforme previsto no Protocolo de Montreal. as emen
das adotadas em Copenhague deveriio ser submetidas ao processo 
de adesão, o que implica, na maioria dos países, consulta parla
mentar. As emendas, às quais não cabe reserva, deverão ser aco
lhidas ou rejeitadas na íntegra. O teXto oompleto passará a vigorar 
intemacionalmerite em janeiro de 1994, desde que tenham sido de
positados ao menos vinte instmmentos de adesão, junto ao Secre-
tário-Geral das Nações Unidas. . . 

10. Em alxil de 1993, dispooível a íntegra do texto das 
emendas adotadas na IV Reunião das Partes, o Itanmaty deu iní
cio a consultas às áreas governamentais afetas ao tema da proteção 
da camada de ozônio? com vistas a definir a conveDiência da ade
são brasileira ao Protocolo emendado. For.un recebidos pareceres 
favoiáveis do Minístério do Meio Ambiente e da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento10 CoOidenação. 
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1!. À luz desses pareceres e da importância que a proteção 
da camada de ozônio tem no contexto da questão ambiental, per
mito-me sugerir a Vossa Excelência seja o anexo teXto das Emen
das ao Protocolo de Montreal encaminhado ao Cong=so Nacio
nal~ acompacbado de Mensagem favorável A adesão do Brasil 
àquele inslromonto jurídico. 

Respeitosamente, - Celso L. M- Amorim, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

EMENDAS AO PROTOCOLO DE 
MONTREAL SOBRE SUBSTÂNCIAS QUE 

DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO 

Artigo 1: Emeuda 

A. Artigo 1, parágrafo 4 
No parágrafo 4 do artigo 1 do Protocolo, as palavras: 

ou no anexo B 
serão substiblídas pelas seguintc:s palavras: 

Anexo :S? Anexo C ou Anexo E 

B. Artigo 1, parágrafo 9 • 
O parágrafo 9 do artigo 1 do Protocolo será suprimido. 

C. Artigo 2, parágrafoS 
No parágrafoS do artigo 2 do Protocolo, após as palavias: 

Artigos 2A e 2E 
será acreScentado o seguinte: 

eartigo2H 

D. Artigo 2, parágrafo 5 bis 
O segoillte parágrafo será inserido ap6s o parágrafoS do ar

tigo 2 do Protocolo: 
S bis. Qualquer Parte que não estiver operando de acordo 

can o parágrafo I do artigo 5 poderá, dutante um oo mais peiÍO
àos de controle. transferir para uma outra Parte que estiver JXOCc> 
dendo da mesma maneiia qualquer pan:ela de seu nível de consu
mo calculado, previsto no artigo 2F, desde que o Itivel calculado 
de COilStlll10 de substincias controladas do Grupo I do Anexo A de 
Parte que transferir a parcela de seu nível calndado de ccmsumo 
não tenha excedido 0,2Skg. per capita, em 1989. e que os níveis 
totais combinados de consumo das Partes envolvidas não exceda 
os limites de COilS1llllO previstos no artigo 2F. Esta lrallsferência de 
consumo será notiítcada à Secretaria por cada uma das Partes en
volvidas. com uma declaração dos termos da tiansferêDcia e do pe
ríodo de sua vigência. 

E. Artigo 2, parágrafos 8 (a) ell 
Nos parágrafos 8 (a) e 11 do artigo 2 do Protocolo, as palavms: 

Artigos 2A a 2E 
setão substituídas, sempre que apaiecaun, pelas seguintes palavms: 

Artigos 2A a 2H 

F.Artigo 2, parágrafos 9 (a) (I) 
No parágrafo 9 (a) (i) do ll[ligo 2 do Protocolo, as palavras: 

elauAnexoB 
serão substituidas pelas seguimes palavras: 

Anexo B, Anexo C elon Anexo E 

G. Artigo 2F: HidrocloroDuorocarbonos 
O artigo abaixo será inserido após o artigo 2E do Protocolo:. 

Artigo 2F: Hidrodorolluorocarbonos 

1. Cada Parte tomam as medidas necessárias para garantir 
que no peóodo de doze meses a contar de 1° de janeiro de 1996. e 
em cada peóodo subseqüente de doze meses, o seu nível calculado 
de consumo das substâncias controladas do Grupo I do Anexo C 
não excedera, anualmente. a soma de: . 

a) três virgula um por cento de seu Itivel calculado de 0011-

sumo em 1989 das substâncias controladas do Grupo I do Anexo A: e 
b) seu nível calculado de consumo em 1989 das substâncias 

controladas do Grupo I do Anexo C. 
2. cada Parte tO!llllli as medidas necessárias para garantir 

que 110 perlodo de doze meses a contar de 1° de janeiro de 2004, e 
em cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu Itivel calculado 
de consumo das substâncias controladas do Grupo I do Anexo C 
não excederá., anualmem.e. sessenta e cinco por cento da soma re
ferida no parágrafo 1 do presente artigo. 

3. Cada Parte tomará as medidas necessárias para garantir 
que no perlodo de doze meses a contar de 1 o de janejro de 2.010, e 
em cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu Itivel calai!ado 
de consumo das substâncias controladas do g,upo I do Anexo C 
não excederá, ammlmente, trinta e cinco por cento da soma referi
da no parágrafo 1 do presente artigo. 

4. cada Parte tomará as medidas necessárias para garantir 
que no perlodo de doze meses a COIJ!ar de I 0 de janeim de 2015, e 
em cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu nível calculado 
de consumo das substâncias controladas do g,upo I do Anexo C 
não excederá, anualmente, dez por cento da soma referida no pará
grafo 1 do presente Artigo. 

S. Cada Parte tomará as medidas necessárias para garantir 
que 110 pe:áodo de doze meses a contar de 1 o de janeiro de 2020, e 
em cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu Itivel calculado 
de consumo das substâncias controladas do g,upo I do Anexo C 
não excedetá, anua.lmeme. zero vírgula cinco por cento da soma 
referida no parágrafo 1 do presente Artigo. 

6. cada Parte tO!llllli as medidas necessárias para garantir 
que no peáodo de doze meses a contar de 1 o de janeiro de 2030, e 
em cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu Itive1 calculado 
de consumo das substâncias controladas do grupo I do Anexo C 
não será superior a zero. 

7. A partir de 1° de janeiro de 1996, cada Parte empreenderá 
esforços no sentido de garantir que: 

a) o uso de substâncias controladas do Grupo I do Anexo C 
seja limitado a aplicações paxa as quais oo!Ias substincias ou tec
nologias ~s ambientahn•m""te mais adequadas não estejam 
dispoitiveis; 

b) o uso de substincias controladas do Grupo I do Anexo -
C Dão esteja fora das áreas de aplicação nas quais atna1rnente são -
usadas substincias controladas previstas nos Anexos A, B e C, 
exceto em casos raros, para a proteção da vida humana ou da saú
de humana; e 

c) As substâncias controladas no Grupo I do Anexo C se
jam selecionadas para uso de uma maneira que rrrinimize a destrui
ção da camada de olÔilÍO, além de satisfazetem ou1Ias considem
ções ambientais, de segurança e econôtnicas. 

H. Artigo 2G: Hidrobromofluorocarbonoa 
O segninte Artigo será inserido ap6s o Artigo 2F do !'roto-

colo: 

Artigo 2G: Hidrobromolluorocarbonos 

cada Parte tomará as medidas necessárias para ganmlir que 
no perlodo de doze meses a contar de 1° de janeiro de 1996. e em~ 
cada perlodo subseqüente de doze meses, o seu nível calculado de 
consumo das substâncias controladas do Grupo n do Anexo c não 
será superior a zero. cada Parte que produza as substâncias deve
ri, nos mesmos perlodos, tomar as medidas necess'rias para ga
rantir que o seu Itivel calculadO de produção das substâncias nãç> 
será superior a zero. O presente parág<afo s6 não vigoraní na me
dida em que as Partes decidam permitir um nível de produção ou 
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consumo n=ário paxa satisfazer utilizações aco<dadas entro 
elas como sendo essenciais. 
I. Artigo 2H: Brometo de Metila 

o seguinle Artigo sem inserido após o Artigo 2G do Prato-
colo: 

Artigo 2H: Brometo de Mdila 

Cada Parte tomará as medidas necess'rias para gamntir que 
no perlodo de doze meses a C<llltarde 1• de janeiro de 1995,e em 
cada periodo subseqilenle de doze meses, o seu nivel ca!OJI•do de 
=o das subsdncias contro!Jidas do Anexo E, nio excoderá, 
annalmenle, o sen nlvel calculado de consumo em 199L Cada Par
le que produza a substhlcia deverá, DOS mesmos periodoo, garontir 
que o seu nível calculado de !'l"''uçio de substAncia nio exoedett, 
annalmente. o seu nlvel calculado de consumo em 1991. Enlman
to, paxa satisfazer as necessidades domésticas básica das Partes 
que estiverem operando de 8COido can o parigrafo I do Artigo 5, 
o seu nlvel calaJlado de prodllçlio poderá exceder ....,limite em 
até dez por cento de sw nivê! calculado de produçii<)em 1991. Oa 
níveis calculados de COilSIIDlO e !'l"''uçio no 4mbito do p10RDe 
Artigo não incluicio as qnantidades usadas pela Parte por mzões 
de quarentena e pró-embarque. 

J.Artigo3 
No·Artigo 3 do Protocolo, as palavras: 

2Aa2E 
serão substituídas pelas seguintes pala VIaS: 

2Aa2H • 
e as palavras 

ouAnexoB 
serão substituidas, sempre que apare=em, PelaS palavms: 

Anexo B~ Anexo C ou A.Dexo E. 

K. Artigo~ parágrafo 11er 
O seguinle panigrafo sem inserido após o panigrafo I bis 

do Artigo 4 do Protocolo: 
I ter. Dentro de um pmzo de um ano a contar da data de 

entrada em vigor do presell1e padgnüo, cada Parte proibi.t a im
portação de quaisquer ~!hstâncias coóroladas do Grupo n do Anexo 
CdeqnalqnerEstadoquenãosejaportedopes<utePmiDcolo. 

L. Artigo 4, parágrafo 2 ler 
o seguinle panigrafo sem inserido após ? panigrafo 2 bis 

do Artigo 4 do Protocolo: 
2 ter. Um ano após a data de entrada em viga' do prese111e 

pan\grafo, cada Parte proibiiá a expcrtaçio de qnaisqner substJn. 
cias controladas do Grupo II do Anexo C à qnalquer Estado que 
não seja uma parle do presente Protocolo. 

M. Artigo 4, parágrafu 31er 
o seguinle panigrafo sem inserido após o panigrafo 3 bis 

do Artigo 4 do Protocolo: 
3 ter. Dentro de nm pcaz6 de ttes anos após a entrada em 

vigor do presenle pan\grafo, as Partes deverio, de acordo com os 
procOOimentbs previstos no Artigo !O de Calvençio, Jll"'llOV em 
um anexo uma relação de produtos coo.tcndo subst4ucias COJ1rola· 
das do Grupo II do Anexo C. As Partes que nio "" "'"'.....,. ao 
anexo de 8COido com os teferidos ~ proibiiio, dentto 
de um prazo de um ano após a entrada em vigcr do anexo, a im
portação desses produtos de qna1qner Estado que Dio seja nma 
parle do presenle Protocolo. 

N. Artigo 4, parágrafu 41er 
o seguinle panigmfo sem inserido após o panigrafo 4 bis 

do Artigo 4 do Protocolo: 

4. ler. Dentro de nm pmzo de einco anos após a entrada em 
vigor dO presenle panlgrafo, as Parles determinarão a viabilidade 
de proibir ou restringir a importação. de Estados que não sejaril 
uma parle do presente Protocolo, de produtos produzidos com 
substâncias controladas do Grupo n do Anexo c mas que não as 
contenham Se for detemúnada a viabilidade dessa proibição oo 
restrição, as Partes devcrio, de acordo com os procedimentos pre
vistos no Artigo 10 da Convenção. preparar uma relação desses 
produtos na forma de um anexo. As Partes que não se 0p1serem 
ao anexo de acotdo can os referidos procedimentos proibirão ou 
restrlngirio, dentro de um prazo de um ano após a entrada em vi
gor do anexo, a importação desses !""''utos de qualquer Estado 
que Dio sejam uma parle do presenle Protocolo. 

o. Artigo 4, par6grafos 5, 6 c 7 
Nos panlgrafos 5, 6 e 7 do Artigo 4 do Protocolo, as palavras: 

substâncias cootroladas 
sedo substituídas pelas seguintes palavras: 

substancias conlroladas dos Anexos A e B e do 
Grupo II do Anexo C 

P. Artigo 4, parágrafo 8 
No parigrafo 8 do Artigo 4 do Protocolo, as palavtaS: 

teferidas nos pan\grafos !, I bis, 3, 3 bis, 4 e 4 
bis c expo<tações metidas nos panlgrafos 2 e 2 bis 

serão snbstituidas pelas seguinleS palavras: 
c exportações referidas nos pan\grafos I a 4 ter 

_ do preseule artigo 
e após as palavras: 

Artigos 2A a 2E 
sedo aaescentadas as seguintes palavras: 

ArtigQ2G 
> 

Q. Artigo 4, parágrafo 10 
O seguinle pan\grafo ser.í inserido ap6s o panlgrafo 9 do 

Artigo 4 do Protocolo: · 
10. AI&! l 0 dejaneiro de 19%, as Parles considerarão se de

vem ou Dilo inlroduzir emendas 110 presenle Protocolo no sentido de ' 
ampliar as medidas pnovistas 110 presen1e artigo, de maneim qne elas 
incluam o c:ométcio de subo!Sncias canttoladas do Grupo I do anexo 
C e do anexo E com Estados que Dilo "'jam putes dop<l!Ocolo. 

R. Artigo S,parágrafo 1 
As seguintes palavras serão acrescentadas no fmal do pan\

grafo I do artigo 5 do protocolo: 
desde que quaisquer outras emendas aos ajustes ou Emen

das adotadas na Segunda Rennilio das Parles realizada emLondtes 
cui 29 de junho de 1990 vigorem paxa as Partes que estiverem 
opmmdo de acordo com o presente pan\grafo após a revisão pre
V\Sta no pan\grafo 8 do presente artigo ler sido realizada e ba
se:ieJ:n..se nas conclusões dessa revisão. 

S. Artigo 5, parágrafo 1 bis 
o seguinle pamgrafo sem acrescentado após o pan\grafo 1 

do artigos do protooolo: 
I bis. Levando em considemção a teVisão rueride no pan\· 

grafo 8 do presenle artigo, as avaliações feitas de aconlo com o ar
tigo 6 e quaisquer outras infaonações pertinenles, as parles decidi· 
rio, até J• de janeiro de 19%, miiciWlte o procedimenro previsto 
no panlgmfo 9 do artigo 2: 
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(a) Com relação aos pazágrnfos I a 6 do artige 2F, que ano
base, níveis iniciais-~ IXOgfamãs de COntrole e datas para a elimina
ção gradual de CODSUIDO das substâncias controladas do Grupo I 
do Anexo C vigc:n:rão pua as Partes que estiVereib. operando• de 
aCOide com parágrafo I de preseDie artigo; 

(b) Com relação ao artigo 2G, que data de eliminação gm
dual da produção e consumo das substâncias controladas do Grupo 
n do Anexo c vigor.uá para as Partes que estiverem operando de 
aCOide com o parágrafo I do preseDie artigo; e 

(c) Com relação ao artige 2H, que ano-base, niveis iniciai\; 
e programas de cootrole de CODSUmo e produção da substância 
cmtrolada do Anexo E vigorarão pala as Partes que estiverem 
openmde de aOOido com o parágrafo I de preseDie artigo: ' 

T .Artigo 5, parágrafo 4 
No pazágrnfo 4 de Artigo 5 de Protocolo, as palavras 

Artigo2Aa2E 
Sorno substítuidas pelas segpintes palaVI11S: 

Artigo 2A a 2H 

U. Artigo 5, parágrafo 5 
No parágrafo 5 do Artigo 5 de protocolo, após as palavras 

Previstas nos Artigos 2A a 2E 
serão aa-escentadas as seguintes palavras: 

e quaisquer medidas de controle previstas no Ar-. 
ligo 2F a 2H acordadas de aOOido com o parágrafo 1 bis 
de preseDie Artigo, 

V. Artigo 5, parágrafo 6 
No parágtaafo 6 de Artigo 5 do Protocolo, após as palavras: 

obrigações previstas nos Artigos 2A a 2E 
serão acrescentadas as seguintes palavras: 

ou quaisquer ou todas as obrigações previstas nos 
Artigos 2F a 2H acordadas de aOOido cóm o paragrafo 1 
bis de presente Artigo. 

W.Artlgo6 
As seguintes palaVI11S serão suprimidas dÕ Artige 6 do PrO

tocolo: 
Artigo 2A a 2E e a situação da produção, impor

tação e exportação das substâncias_de tr.msição de Gru
poidoAnexoC 

e substítuidas pelas seguiDies palavras: 
Artigos 2A a 2H 

X. Artigo 7, parágrafos 2 e 3 
Os parágrafos 2 e 3 de Artigo 7 do Protocolo sorno substao

ciados pelo seguinte texto: 
2. Cada Parte enviará à Secretaria dados estatísticos sobre a 

sua produção, importação e exportação de cada uma das substân
cias controladas: 

-Relacionadas nos Anexos B e C, para o ano de 1989; 
- relaciooadas no Anexo E, para o aDo de 1991 ou. se não 

f<r possível fomecer dados reais, a mefuor estimativa possível 
desses dados deotro de um prazo máximo de txês meses após a 
data na qual as disposições do Protocolo relativas as substâncias 
dos Anexos B, C e E passem respectivamente a vigorar para a Par
te em questão. 

3. -Cada Parte enviará ã Secretaria dados estatísticos sobre a 
sua produção anual (como deímida no parágrafo 5 do Artigo 1) de 
cada uma das substâncias controladas relacionadas nos Anexos A, 
B, C e E e, sep:uadameDie, p:uacadasubstância: 

-- Quantídades usadas como insumos básicos, 
- Quantidades deslruidas por tecnologias aprovadas pelas 

Partes; e 
-importações e exportações a Partes e não-Partes. respecti

vamente. 
para o ano durante o qual as disposições relativas às subs

tiincias relaciooadas nos Anexos A, B, C e E passaram respectiva
mente a Vigorar para a Parte em questão e para. cada ano subse
(plente. Os dados devexão ser enviados DO mais i.aidar dentro de 
um pr.u:o de nove meses após o final do aoo ao qual os dados se 
referem. 

Y- Artigo 7, parágrafo 3 bis 

O seguinte parágrafo será inserido após o parágrafo 3 de -
Artigo 7 de Protocolo: 

3 bis. Cada Parte enviará à Secietaria dados estatísticos se' 
parados sobre as suas im.portaçõts e exportações de cada uma das 
substâncias controladas relacionadas no Grupo II do Anexo A e 
Grupo I de Anexo C que tiverem sido recicladas. 

Z- Artigo 7, parágrafo 4 
No parágrafo 4 do Artigo 7 de Protocolo, as palavras: 

nos parágrafos 1, 2 e 3 
~mo substitnídas pelas seguintes palaVI11S: 

nos parágrafos 1, 2,·3 e 3 bis 

AA- Artigo 9, parágrafo 1 (a) 
As seguintes palaVIaS sexão suprimidas de parágrafo 1 (a) 

de Artigo 9 do Protocolo: - ··· 
· e de tnmsição 

BB. Artigo 10, parágrafo 1. 
No pan\grafo 1 do Artigo 10 de Protocolo, após as palavi3S: • 

Artigos 2A a 2E 
serão acrescentadas as seguintes palavras: 

e quaisquer medidas de controle previstas nos Ar
tigos 2F a 2H acordadas de aCOide com o parágrafo 1 · 
bis do Artige 5. 

CC. Artigo 11, parágrafo 4 (g) 

As seguintes 'palavras serão suprimidas de parágrafo 4(g) 
de Artigo 11 do Protocolo: 

e a situação em relação às substâncias de transição 

DD- Artigo 17 
No Artigo 17 do Protocolo, as palaVI2S: 

· Artigos 2A a 2E 
sorno substitnídas pelas seguintes palavms: 

Artigos 2A a 2H 

EE.Anexos 

Anexo C 

O seguinte anexo substituirá o AnexO C do Protocolo: 
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Grupo 

Grupo I 

ANAlS DO SENADO FÉDERAL 

i'lnUP_Ç 
U~EP/OZL.Pro.4/15 

Página 53 
substâncias çontroladas 

Substância Número de 
rsômeros 

l 
l 

2 

5 

3 
4 
J 
3 

1 

J 
3 

9 
12 
12 , 
9 

9 
16 
18 
16 
9 
12 
18 
18 
12 
12 
16 
12 
9 
9 

Potencial de 
Destruir a 

Camada de Ozônio 

0,04 
0,055 

0,02 
0,01 - 0,04 

0,02 - 0,08 
0,02 - 0,06 

0,02 
0,02 - 0,04 

0,022 
0,007 - 0,05 
0,008 - 0,05 
0,02 - 0,06 
0,005 - 0,07 

0,11 
0,008 - 0,07 

0,065 
0,003 - 0,005 
0,015 - 0,07 

q,01 - 0,09 
0,01 - 0,08 
0,01 - 0,09 
0,02 - 0,!)7 
0,025 

0,033 
0,02 - 0,10 

0,05 - 0,09 
0,008 - 0,10 
0,007 - 0,23 
0,01 - 0,28 
0,03 - 0,52 
0,004 - 0,09 
0,005- 0,13 
o. 007 - o. 12 
0,009 - 0,14 
0,001 - 0,01 
0,005 - 0,04 
0,003 - 0,03 
0,002 - 0,02 
0,002 - 0,02 

0,001 - 0,03 

* Quando for indicada uma gama de potenci"1 de destruir a 
camada de ozô11io { POCO) de Lima substãnci!l• o valor mais 
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elevado dessa gama será usado-para os fins do Protocolo. os 
PDCO relacionados como um único v~lor foram determinados a 
partir de cálculos baseados em medições laboratoriais. Os 
PDCO relacionados como uma gama baseiam-se em estimativas e 
são'menos precisos. A gama refere-se a um grupo isomerico. o 
valor mais elevado e a estimativa do PDCO do isõmero que tem 
o PDCO mais elevado, enquanto o valor mais baixo refere-se à 
estimativa do PDCO do isõmero que tem o POCO mais baixo. 

** Identifica as substâncias mais comercialmente viáveis com 
valores de PDCO relacionados contra as mesmas para serem 
usados para os fins do Protocolo. 

Grupo· 

GJ:JU12 ll 

CHFBr2 
CHF2Br 
CH2FBX' 

C2HFBX'4 
C2HF2Br3 
C2HF3Br2 
C2HF4BX' 
C2H2F.BX'3 
C2H2F2BX'2 
C2H2F3BX' 
C2H3FBr2 
C2H3F2Br 
C2H4FBr 

CJHFBrG 
C3HF2Brs 
c 3HF3Br4 
C3HF4Br3 
C3HFsBr2 
C3HF5Br 

C3H2FBrs 
C3H2F2Br4 
CJH2F3Br3 
C3H2F4Br2 
C3H2F5Br 

C3H3FBr4 
'C2H3F2Br3 
C3H3F3Br2 
CJH3F4Br 

Anexo Ccontinuacão) 

Substãnf;ia 

(HBFC-2281) 

Número de 
Isõmeros 

1 
1 
l -

2 
3 
3 

2 
3 
4 
3 
3 
3 

2 

5 
9 
12 
12 
9 

5 

9 
16 
18 
16 
8 

12 
18 
I 8 
12 

Potencial de 
Destruir a 

Camada de O~õnio• 

1,00 
0,74 
0,73 

0,3 - 0,8 
0,5 - 1,8 

0,4 - 1,6 
0,7 - 1,2 

0,1 - l,l 
0,2 '- 1,·5 
0,7 -. 1, 6 
0,1 - 1,7 
0,2 - 1, 1 

0,07 - 0,1 

o_, 3 - 1,5 
-o. 2 - 1.9 
0,3 - 1,8 
0,5 - 2,2 
0,9 - 2,.0 

0,7 - 3,3 

0,1 - 1,9 
0,2 - 2,1 
0,2 - 5,6 
o' 3 - 7,5 
0,9 - 14 

0,08 - 1,9 
0,1 - 3' 1 
0,1 - 2,5 
0,3 4, 4 
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CJ!!4FBr3 12 O,OJ - 0,3 

C3H4F2Br2 16 o. 1 - 1,0 
CJH4F3Br 12 0,07 - 0,8 

c 3H5Fbr2 9 0,04 - 0,4 
C3HsF2Br 9 0,07 - 0,8 

C3H6Fbr 5 0,02 - 0,7 

* Quanào for inàicaàa uma· gama ·àe potencial de destruir a 
camada . d!! ozónio ( PDCO) de uma·· substância, o 'valor mais 
elevado dessa gama será usaào para os fins ào Protocolo. os 

PDCO relacionados como um único .v" 1 o r foram de.terminaàos a 
partir de calcules baseados em medições labora teria is. Os 
POCO relacionados como uma gama baseiam-se em estimativas e 

·são menos P.recisos. A gama refere-se a um grupo isomérico. o 
valor mais elevado é a estimativ~ do PDCO do isómero que tem 
o POCO mais elevado, enquanto o yalor mais baixo refere-se à 
estimativa do POCO do isómero que tem o PDCO mais baixo. 

Anexo E 

o seguinte anexo será acrescentado ao Protocolo: 

Grupo 

Grgpo I 

. ' 
Anexo E 

Subtãncias controladas 

SubgtAncia 

brometo de metila 

Potencial de 
Destruir a 
Camada de Ozônio 

0,7 

!99 
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Artigo 2: R dação com a Emeuda de 1990 
NeDhum Estado ou organização xegicmal de integmçio eco

nômica poder.í depositar um insttumento de ratiflCIÇio, aceilaçio, 
aprovação ou adesão i presente Emenda se Dia tiver depositado 
~via ou simultaneamente um instrumento da mesma natuteza em 
relação à Emenda adotada na Segunda Reunil!o das Partes realiza. 
da em Lond= em 29 de junho de 1990. 

Artigo 3: Entrada em Vigor 
1. A presente Emenda entr.ri em vigor na data de 1• de ja

neiro de 1994, desde que pelo menos viole instmmentos de tatifi. 
cação, aceitação ou liJKOVação da Emenda tenham sido deposita
dos por Estados 00 organizações regionais de integroçio cc:mllmi
ca que forem Partes do Protocolo de Montreal sobre SubstJnciu 
que Destroem a Camada de Oz.llnio. Se este IOquisilo Dia fcr cum
prido alé aquela data, a Emenda en!l:2d em vigor no~ 
dia após a data na qual ele tiver sido cumprido. 

2. Para os fins do par.ígrafo 1, qualquer ÍI1S11UinOmO deaoa 
natureza depositado por uma rnganizaçJo regiooal de inte~ 
econômica Dia ser.í canputado oomo adicional àqueles deposita
dos por Estados-membros ~ organinçJo em queslio, 

3. Após a entrada em vigor da presente Emenda, na forma 
prevista no parágrafo 1, ela en!l:2d em vigor pam qualqu..- outta 
Parte do Protocolo no nonagésimo dia após a data do depósito de 
seu instrumento de ratificação, aceitação ou liJKOVaçlo. · 

(À Comissiú> de Relações Exteriort:se DefosaNa
_cionaL) 

PARECER 

PARECERN'507,DE 1995 

Da Comissiio de Constilulçíio, Justiça e Cida
dania sobre a Proposta de Emeuda à Conslitalção n• 
39, de 1995 (n• 06-C, de 1995, na Câmara doa Depu
tados), de iniciativa do Presldellte da RepúbBc:a, que 
altera o § 1• do artigo 177 da Coostltuiçíio FederaL 

Relator: Senador Roaaldo Caaha Lima 

I -Relatório 

Através da Mensagem n• 194, de 16 de fevereiro p<6ximo 
passado, o Senhor Presidente de Repoíblica eJJCaminbro ao Con
gresso Nacional a Proposta de Emenda i Coostituiçio de n• 39, de 
1995, no Senado Federal (Proposta.de Emenda à Consti••içio n• 
06,de 199S,naCasadeorigem). -

A proposta visando alterar o § 1• do art. 177 da Collstilui
ção Fedeia!, estava redigida nos segointes lel:mcÕ: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTirUIÇÃO 

Alterar o § 1° do art. 177 da Constituição Fe
deral 

ArL I 0 É oonferida a seguinte redação ao§ 1° do 
art. 177 da Constituição Federal: 

ArL 177. -··--------------
§ 1• A União poder.í oontratar oom empresas pri-

vadas a realização das atividades previstas nos incisos I 
a IV deste artigo, observadas as condições que alei esta
belecer. 

Na exposição de motivos,. os SeDhores Ministros signatírioa: 
justificam: 

11A Emenda visa a flextõilizar o monop6lio do pe-
tróleo de modo que a União possa oontratar oom ._.. 
sas {rivadas a realização das-atMdades de pesquisa c la
vra de petróleo e gás natural. reímo de petróleo, impo<
tação e exportação de petróleo, gás e derivados, bem 
como o transporte marltimo de pettóleo,d erlvadoa e gú 
natural. inclusive por meio c;le dutos. Assevere-se que a 

lei oalin!ria deveri regular as condições e "'lações oon
lralUais oonoementes. Nesta medida, a flexibilização a 
ser implementada em nível infraconstituciona.l implica a 
amp!iaçio da oompet&ci• do Poder Legislativo na dis
cusslo dos mmos da política governamental voltada 
para o setordo pettóleo.'' 

E mais: 
''Ta! flexibilização a atração de capílulos privados 

pua clrtermjnades atividades em que se requer a expan
slo dos investimentos em volume iDsuscetível de fman
ciamento excliJSivo por porte da Petrolrls. A titulo de 
exemplo, a União poder.í celebmr contia!OS de risco na 
pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás nallUll! e 
outros hidxocarbcoetos fluídos. levando em conta a sis
temílica atualmente adotada nas principais fronteiras pe
tto!iferas do nmndo (como no Mar do Norte)". 

E aaoscema a exposição de motivos: 
"Poderio também ~ aulmi7Adas por lei a reali

zaçio de "joint vmtures'' e parceri.as da Petrobrás com 
empresas privadas em empreendimentos espec!fioos de 
maior porte. como no caso da construção da nova refina-
riadoNE." . 

Na amam dos D<potados a matma seguiu o trâmite ,gi. 
menlal rec:ebmdo pai<CereS favoráveis, dos eminentes Deputados 
Wdmar Rocha- quanto a admissibilidade, perante a Comissão de -
Collstituiçio e Iustiça e de Redaçio- e Linte Neto, quanto ao mé
rito, com ait.nç11<s. Ambos anexados ao processado. o 

Ainda na Casa de origem e perante a Comissão Especial, 
oom o fim de-a mat<ria, foram realizadas audiências públi
cas, sendo ruvidoa represen<antes de diversos setores da sociedade 
éivii, • de organizaçlles estatais. . 

Em seu pazecer. o eminente relator Dep. Lima Neto con
cluiu per ofeteeer sobstitutivo à proposta original que foi, afinal, 
ljX"OYOdo pelo Plenário da Câmara dos D<potados, em dois tumos 
devotaçio. . 

O Substitulivo liJKOVado na amam dos D<pntados, na for
ma do .ant6gmfo eocaminbado a esta Casa.. está assim redigido: 

Proposta <l!' Emenda à Constituição 

As mesas da ~ dos Deputados e do Senado 
Federal, noo tmnoo "do art. 60. § 3• da o,stm•içio Federal, 
pronm!gama segointe Emcoda ao lellto ooostituciooal. 

Altera o§ 1• do art. 177 da Constituição Federal. 
ArL 1•o § 1• do art. 177 da Constituição Federal 

passa a vigcnr oom a seguinte redação: 

''Ait. 177. ·--------.. ··-------

§ 1• A União poderá oontratar com empresas esta
tais ou p;ivadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo observadas as condições que a 
lei estabelecer." 

ArL Z' Inclua-se um par.ígrafo, a ser nomerado 
cano § 3• no art. 177 da Constituição Federal. oom a 
seguinte redação: 

''Ait. 17. ----------------·--

§ 3• A lei a que se refere o§ r•disjlo:rá sobre: 
I- a gamm.ia do fom:, jn ... nfo dos derivados de 

petióleo em todo o tmriUirio nacional; 
n-as condições de oo.ntratação; 
ill- a estrubmle Bltibuições do 6<gão regulador . 

do DlODOJlÓlio da União." 
ArL 3•É vedada a edição de Medida ProYis6ria para 

a "'8J1lmnentaçi da - prevista nos incisos I a IV e 
dos parágrafos 1° e 3° do art. 177 da Coostiluição Federal. 
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Quando da votação, fol3m. profefidos votos em separado, os 
quais passo a considerar partes integrantes deste relat6rio, a 
exemplo também e, principalmente, do voto do eminente Relator. 

A matéria. agaa, vem à apreciação do Senado e, mais espe
cificamente, a esta Comissão de Constituição, Justiça e C:tdadaoia. 
P=nte esta C>missão f= apresentadas, até agora 4 (quatro) 
Emendas (n"s I, 2, 3 e 4), as dnas primeixas de antoria da emineute 
Senadora Jnnia Muise, com apoiameuto integzal da bancada do 
Partido Democtático Tiabalhista (PD1). Iio Senado Fedei31, e as 
dnas últimas da iniciativa do emiaeute Se!llldor Jooé Eduaxrlo Dutia. 

É o Relatório. 
H-Voto 

''Por quase UJii. século e meio o Pett6leo vem lia· 
zendo à tooa. o m.efuor e o pior de nossa civilização. 
Vem se COD$títnindo em privilégio e em ônus. A energia 
é a base da sociedade inàm;trializada E. entre todas as 
fontes de energia. o peaóleo vem se mostrando a maior e a 
mais problemática devido ao seu papel oeuti31, ao =.cm
terestratégioo, a sua cti..,"b,içáogeográfica._ e à inevitável 
e hresistlvel timtaçílo de tanar posse de sdas recompen
sas. .. Ele vem ta:nando ~el nossa vida cotidiana e, lite
""""""" nosso pão de cada dia, através doo produtos qui
mi- agácolas e doo lomspo<feS- Ele .., abostecido, ain
da, as lutas globais per supremacia política e e<oollmica. 
Muito saDgUe tem sido deiiamado em seu oome. A feroz e, 

·muitas vezes violecta. busca pelo pettó!eo- e pela riqueza 

mentalmente monopolizadas e oligopolizadas, mudanças tao pro
ftmdas em tão pouCo tempo? 

A competição perfeita- fruto mais desejado das economias 
de mercado -justificou o avanço da ciência econômica na busca 
de iostrumento. para alcançá-la. N"ao obstante o magnífico e&for
ço. o mondo continua a conviver com as desigualdades e permane
ce a predominância dos mais ricos sobre os mais pobres. Continua, 
a de,;peito de tudo, a caminhada para a concentiação de riqueza e 
do poder, pelos homem e pelas naçõe&. E a concentração de poder 
pelal; nações é muito mais preocupante que a concentração de ri
queza pela&homeru;. 

Do mexcado - que no passado não evitou de&igualdades 
nem distorções e muitas vezes deu lugar a sangrentas divergências 
- espera-se, agcn, as soluções para acomodar os interesses em 
conflito e os conflitos de dismDuição. Não sei se tantas e tamanhas 
eoperançall chegarão a = realidade, mas, sei que a realidade até 
agora vivida não justifica tantas esperanças. 

A grande revela&:U: novo testamento político e econômi
co IlllllXlia! é a de que, · · 'da a ÍlllelVençio estatal, oo inveotimen
tos fluiião pam onde são necessárias, O"JJllaMados pelo mercado. 

Vamos, pois. mas com equih'brio, experimentar a h"beraliza
ção. V"""" demtonopolizar onde for po..Wel. Vamo• de :;regula
mentar onde for nece..&:io. Vamos afa.tar a presença do &tado 
onde ela não for imprescindíveL Mas, vamos também, com o=
mo equiliôrio, avaliar bem o que o Estado ~ levando-o - Setl!
privilégios inaceitáveil;, """' ca:n prefezincial; defemáveis - a partici
par de &egmell!OS que intei=em ii ecooomia e à ooberania do pais. 

O petróleo é um desses segmentos. 

O PETRÓLEO E A PEI'ROBRAS 

"Uma gota de petróleo vale uma gota de san· 
gue• (George C!em..,ceau). 

e poder inerentes a ele - irão continuar com certeza en
quan!D ele orupar essa posição cemmL A oossa .-moa 
S<Udo a em do pettó!eo". (Daniel Yetgin, HI.D. pela Um
v=idade de Cambridge e Presidente da Cambridge Ene.-gy _ 
Researoh Associates, em ''O Pettó!eo. mna hlstáia de ga
nância, diDbeiro e podel',. 

_ Sob o duplo argumento de que é necessário diminuir a pre
sença do Estado na economia e atrair capitais privadas para. inves
timentos em seto:res até então cuidados, exclusivamente, pelo Po
der Plíblico, o governo encamiDbou ao Congresso Nacional diver
sas propostas de modificação da Coostiluição. Quer-a flexibiliza
ção dos monopólios das telecomunicações, do gás canalizado e do 
petróleo: quer mudanças no conceito de empresa nacional e muda 
as regras sobre navegação de cabotagem.. Tudo dentro da nova fi-

O petróleo e o gás nalural representam mais de 50% do to
tal da energia consumida em todo o mundo. E até agora não são 
conhecidas, nem há perspectivas de fontes altemativas que nos 
tranqüilizem OO!llf) sucedân..,. do petróleo. 

Iosofza hõeml que comanda as ações govemamentais. · 
N'mguém disrute a hipemof!ll do Estado. Ninguém contesta 

a necessidade de ampliar. investimentos pam intensificar o desen
volvimento. 

Discute-se e contesta-se o ta.ma.Dho do cOrte no Estado e a 
conveniência de atr.lir capitais pela via de um h"beralismo institu
cional ainda desprotegido de maiore• controle._ 

O Estado e suas insti.tu~s, no casó brasile~ não devem 
coo.stitnir-se em baxreiras à modemização da economia, nem escu
do• para proteção OOIJ>011ltivil;ta, nem desculpas pàra diven:ifica
ção doo investimetJlo& de risco. Mas, -bém, não deve o &tado reti
rar-"" de vez do plano econ&nioo, como.., o libezali:imo instituciooal 
fosse seguro o bastante pna que tudo COII3 mellicre mais xápido. 

A experiência do Estado e de suas empresas. :inclusive e no
tadamente em certos segmentos tecnológicos muito raros no cená
rio mundial, devem constituir :reserva especial apta a compensar
opcrtuna e eficazmente- eventnais e indesejados insucessos de al
gumas ÍllCUIWe• libernlizante._ Este patrimômo, per sua vez, não 
pode ser exposto a negociações e a preços mmunent.e conjmturais, 
capazes de <fimiouir-lhes !l iJ:npoltincia e o valor da noite parn. o dia. 

!ao primário como o estatismo do ten::eiro mundo é o racio
cínio de que .. economias em atraso podem tr.ml;formar-se, de 
chofre, em verdadeixas economias de mercado. oob a inspilliÇiio de 
leis liberalizantes. Nem os mais ricos conseguem desvincular-se 
totalmente dos embaraço• que lhes impõem o• monopólios e o• 
oligopólios privados, hoje bem mais íntemacimaljzados do que no 
~do. Como esperar nos países po~. de econOmia não funda. 

Tal é a sua impOrtância que não são poucos os conflitos 
DJJmdiais a lamentar, nem pequenas as ~s a aprender. 

As reservas mundia.i;s são estim hoje, em 1 triJhão de 
banis. Estão CX'f'K"101Jfladas, basicammte, na AiábaSaudita, Iraqu~ Irã,. 
Kuwait, Abu Dabi, México e Vene2llela, que detêm 75% do to<al 

O Brasil detém reservall estimadas em 10 bilbõe• de banis, _ 
incluindo .. p:ovadas, .. provãveil;, e "" !>O"'íveis. S6 de óleo as 
reservali provadas do Brasil &ão da Oidem de 4,1 bilhõe& de banis, 
:;egundo =entes infonnações.da Petrobrnl;. .. 

No mercado intemacional, os derivados· de petróleo movi
mentam cifras em tomo de 800 bilhões de dólareslano. 

Nossas :reservas são crescentes, ao coD1I:irio, poi exemplo, 
dos EUA, ruja& J:eS<~Vas vém sofrendo acentuada e cootinna redução •. 

Dispomos de 6,6% das baCias &edimentares do mnndo e e 
bom lembrar que ter bacios ~. como esclarece o infor
mativo debate (sel/94) "comtitui condição neces&ãria mas não ru, 
ficiente nem detenninante para definir quanto o pail; deveria pos
suir em reservas de petróleo". Cite-se, en passant, o exemplo do 
Kuwait com uma bacia sedim~tar 300 vezes inferior à ex-UR.SS. 
tem xeservru; de óleo 50% :;uperior. 

Dentro do chamado Grupo dos Sele (oo sete pai= mais ri
coo) o Japão, a Alemanha, e a França. não tém petróleo. 

Os EUA estão com suas reservas decrescentes. As maiores 
empresas privadas de petróleo do mundo lião ·quase todas norte
americanas e todas se esforçam para conquistas de mais resetVas. 
para. não verem estreilados os seus hcr.izaJ.tes. 

No Brasil. o monopólio estatal vem sendo exercido através 
da Petrobras. ao loogo dos seus 41 anos de existência. como CO
roamento da inesquecível campanha do "Petróleo é Nosso". que 
levru às ruas a coragem de muitos e o patriotismo de todos. 

No pe!iodo de 1975 a 1988, o govemo btasileiro permitiu 
que. ao lado da Petrobras, empresas nacionais ou estrangeiras, me-
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diante conttatos de riscos, também atuassem no setor, visando novas 
descobertas, que oconerun de fOIIna mW!o pálida e inexpressiva. 

Foram 21 empresas que participaram e foram 243 ccntratos 
fmnados~ Os investii:nentos -estrangeiros, nesses 13 anos, f~ 4e 
apenas 1,8 bilhão de dólares. A PetiQbra$ em 41 anos investiu 80 
biibões no set.or, mais do que 6311 empresas estrangeiras investi
ram aqui no Bzasil. em _todos os ramos da eoono~ neste século. 
Em 1988 os constituintes decidiram por eliminar esse tipo de con
tratação, voltando a Petrobras a ser exchlsiva no setor. 

Busca-se. agora, nova abertura e bem mais ampla. A abertu
ra que hoje se prega e a privatização que hoje se defende contem: 
piam também e sobremaneira interesses externos, claramente ma
nifestados. Atende-se par.1 o seguinte depoimento: 

"Para evitar as armadilhas das importações do 
golfo pérsico nem um dia ou semana se passa que não 
façamos alguma aÇão. em algum pais ao sul de nossas 
fronteiras, encorajando a abertura e a privatização. em 
seu. setor de enetgia. Eles têm recebido mensagens con
sistentes do governo do EUA." (Bill White -Secretário 
de Energia dos EUA- Revista Petro1eum·Engenier Jn-
tematiolllii/Malo de 1995) ·· · · 

Se hoje querem as leis novas, ontem impecliram as novas 
leis, como noticiava o jomal''O Estado de S. Paulo" em sua edição 
de 24 de janeiro de 1973: 

'Washingtoo - Doalmentos l"'blicados oll!em 
.em Washingtoo pelo Departamento de Estado revelam 
que o governo norte--americano tratou, há vinte e cin
co anos, de impedir a promulgação de uma lei petrolífe
ra oo Brasil. Segundo O& documentos - até ontem consi· 
derados confidenciais - o Secretário de Estado George 
Marshall interveio diretamente junto às autoridades do 
Brasil tentaDdo convencô-Jas de que a legislação era inacei
tável para as compmhias petrolíferas na:te--.amei:icmas." 

Daí lfnecessidade de uma flexibilização com cautelas e uma 
liberalização com cuidados. 

Dos Investimentos 
Ofertas externas e providências internas. 
Um dos grandes argumentos em defesa 9a flexibilização é a 

necessidade de mais investimentos no setor. E verdade. A Petro
brás tem,. nos últimos anos, reduzido a sua capacidade de investi
mentos. Se a Petrobtas já chegou a investir 4,8 bilhões ·de dóla
res/mo, no último exercício seus investimenios-rião ultrapassaram 
a 2,3 bifuões de dólares. esti::ma.-se. pam os dias·atuais necesSida
des, que no m.ím.in.o mais 3 bilhões de do1a.res deveriam ser"inve&
tidos anualmente. E como se obl.et esses recursos? O atual Presi
dente da Petrobrás, joel Mendes Rennó, em carta dirigida ao enlão 
Del"'tado Nelson Jobim, hoje Ministro da Justiça, datada de 8 de 
abril de 1994. ãporiia a saída: "quero af'.umar a V. Ex• que o Brasil 
tem mcursos suflciemes e necessários para explmar seu petróleo. 
Esses recursos advêm da mesma fonte que as empresas estrangei
ras buscariam: preço intemacional do Petróleo. e as seguras fontes 
de fmanciame:iJ.tóS- superofereCidas ao Bmsil e a Petrobrás". 

Em verdade, as empresas estrangeiras que viessem para ex
plorar nosso petróleo. certamente' (pie iriam exigir que os seus pre
ços fossem compatibilizados com os praticados no mercado inter
nacional que estão acima dos praticados aqui. 

. Aliás é sigíliftcativa a palavra, a respeito, do Senhor Rober
to Brougton, então Presidente da Shell BrasiL Diz ele: "deverá ha
ver alinhamento dos preços internacionais. Se eu fosse acionista 
da Petrobtas eu estaria na jlstiça. Ela OOillp[ll- petroleo a US$ 19,00 
e vende a US$ 14,00. Esiste aí uma iouana". Folha de S, Paulo, 2 de 
DJaiÇO de 1992). Já o atual presidente declarou ao Jomai O Globo, 
edição de 30 de julho de 1995, página 54 - Economia "-Não vejo 
nada demais em oottas empresas investirem em campos já descober
tos, como oa Bacia de Campos." Ou, ainda na mesma entrevista: 'Us 
preços dos combustiveis deverão ser alinhados com os preços interna
cionais. o que não significa aumento, Pode-se optimizar os custos. 

Mas os preços devem ser h'belados. O se«r de canbustiveis é o·· 
único no -país que o:mtinua controlado pelo Governo Fedeza.l''. 

Por outro lado e sem necessidade de compatibilização de 
preços (Desejada pelas multinacionais) há uma oo1Ia aitemativa a 
s~ examinada: ID.lfdança na composição dos preços. No Brasil, a
Composição dos preços dos derivados de petróleo e arenmadamen_ 
te desassemelhada de ootros paises. tome-se como exemplo a ga
solina. Aqui, do preço finai da gasolina, apenas 14% se destinam a 
Petrobrás que pesquisa. lavra, tmnsporta e refina_ As distn'buido
ras(e ai estão. além da BR, a Esso, a Shell, a Texaco e Atlantic), 
recebem iguais 14%. Nos EUA, ainda como exemplo, a distribui
ção é bem difeteDte. Lá, as distriruidoras recebem apenas 2% (e 
não 14%) e a empresa que produz ficam com 68%. Não seria a hi
pótese de se examinar uma nova composição dos preços dos deri
vados de petroleo, e sem afetar o preço final ao consumidor? 

ernirss 

I EUA 

........ 0,0&(14%) 0,20(68,2%) 
Petrobtas .......... 14% 18% ........... 1!% 55 

Paroc:ladc~(...bf;i:tia.aNaft:a, a.P 
•Aloooll 

25% -- 36% 245 
Estnltum de preços de Jlllhcr'94 
PotU:: F~ 10~setcmtrode 1993-Pc:tltlcoa USSlS.OO'baril 

Por outro lado, mas não menos importante é o fato de qoe o 
govemo que não investe na Petrobas deva à Petroblas. Segtmdo ore
latá:io da empresa. em31-12-94; o débito do govemopua com aPc
tzolns em da Oltlo!m de 4.063' bilhões de dólates, se pteferinnos os 
dados da propda Petrob<aS, oo de 5,3 bilhões de dólares pela infama
ção da ·AEPEf. O valor, de qualquer fOODa é exp:essivo e atonderia, 
por si só a necessidade de in>estimento pua os pn5xirnos doze meses. 

Ainda sobre a :redução de sua capacidade de investimento a 
Petrobras tem a seu favor uma das conclusões da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito, da qual foi Relator o eminente Senador -
José Fogaça. Diz o Senador. "as transferências são berrantes. e 
chega-se à conclusão de que bilhões de dólares foram extorquidos 
da Petrobras em favor dos segmentos a jusante, às distn'buidmas 
de derivados (inclusive os preços do GLP) meciianle pi3ZOS incon
cebíveis em conjmtura de inflação crescente, e a petroquímica 
mediante suhsidios à nafta".3 

Já o Tn'bunai de Cootas da União, após realizar auditoria ope
racional na Petrobtas, concluiu: ''somente nos anos 198&'89 a oompa
ohia petdeu Cl$207 bilhões a pn:ços de agosto de 1990, com as ven
das a JX>Wàs distril:cidoas, em conjuntura de inflação elevada''. 

A OAB por seu Conselho Fedetal, no Processo n' 3545/90, 
em que foi Relator o Conselheiro Jayme Paz da Silva, concluiu: 
"constata-se que o CNP. hoje DNC, vem agindo com infrigência a 
diversas disposições de lei, ocasiooando perdas expressivas à Pe
trobras, que comprometem o seu pat:rim&io" • 

Assim. vamos aceitar os recursos externos, mas nos cuicJan.. 
do também intemamente. 

O Brasil e o modelo de outros Países 
Alguns países são citados corno modelos a serem seguidos 

pelo Brasil dentro da nova conceituação hõeral que nos pteSide. 
As práticas, as experiências ou modelos de ou~~ não guar
dam semelhanças com nossa realidade per especi.ncidades e I3ZÕ
es circunstanciais. O quadro abaixo, publicado pela Petrobtas esta
belece condicionantes entre o Brasil e os chamados países afetados. 

3. Relatório CPJ.Mista rf 14, de 19Ç()-<N. 
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Vê-se ali, por exemplo, que enquanto o Brasil tem boas reservas, 
outros não as tem. Enquanto o Brasil tem produção em elevação, outros estão em 
queda. Enquanto o Brasil é líder mundial em águas profundas, outros carecem 
dessa tecnologia. O Brasil tem uma estatal forte. Os outros países não têm. O ql.le 
apenas identifica o Brasil com os países invocados, é que todos sofrem pressões 
para a abertura. 

MUDANÇAS NO SETOR PETRÓLEO• 

Condicionantes Paises Afetados Situação do Brasil 
Falta de rescn-as de Petróleo Cuba. Alb.inia. Brastl cm 1'175. Tem boas resen·as 

Vietnã 
Produc;:"io do Pctrolco cm queda EUA. Areelia. Rússm Boa produc;:"io. cm eiC\·ac;:"io 
Muito pctrolco. pouco consumo Venezuela. Nomega. Países Arabes. Potcncml geológico petrolífero so 
interno. mercado mundial saturado Líbia. Argélia. Nigéria. Indonésia. d..í. para o consumo mtcmo. 

"deofcna Mé.xico. 
Crescuncnto cxplosh·o da demanda China c Vietnà > Crcscrmcnto da produç.io de óleo 
sem chance própria de aumentar a superior ao crescimento da 
produção demanda 
Carêncm de tecnologia para Cuba. Equador. Chile. Argentina. Líder rriundial na tccnologm de 
produc;:"io ou recuperação da Bolí,·ia. · Vietnã. China. Rússia c produção maritma. onde tem nt31'i 
produção de petróleo. Ar!!elia ~rólco 
Fone carênCia de diYisas. obrigando China. Rússia. México. Cuba. lmponac;:"io de óleo ala\'anca 
exponar petróleo ou não imponá-lo Reino Unido. Países Arnbes. cxponac;:"io de bens. lmpona bens 

Africanos e da Ásia. de oualouer natui"C7.a. 
Falta lncontoma\'cl de recursos China. Rússia. Victnã. Argentina. Com financiamentos c recursos 
externos on miemos México. Países Africanos. Aib:inia. própnos suficientes para fazer 

crescer a produc;:"io 
Falta de estatal f<utc c capaz de P:1iscs .:om pçqucna cscal:l. Cuba., PETROBRAS domma lodos tlS 

produzir progrnma autónomo Peru. Albâni~L Equador. Argentina. sc~mcntos. ancluSI\·c ..:sta no 
Victna. cxtcnor 

Prcss:lo lntcmncJonal Q_:_Jra ahct111ra P:1iscs subdcscnmlndos r Sofre prcssocs 
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Algumas questões (pedido de informa~es) 

O Deputado Haroldo Lima e outros eminentes parlamenta
res fomrularun, per.mte a Câmara dos Deputados, Requerimento 
de Informação n• 410/95, do qual constam diversas indagações e 
cujas respostas merecem análise profunda. Há duas versões. Uma 
da Presidência da Petrobtas e a outta da Associação dos Engenhei
ros da Petrobrás. Que as duas fiquem como partes integrantes des
te voto e parecery dispensando-nos poc isso mesmo de comentãr 
alguns dos dados fomecidos, todos importantes para o entendi
mento da questão ora sub examine. · 

4 Det.tes- rf 013 - M-ço 95 - Pc:Crcbris - Petraco Btulleiro S.A - P4: 03 

O Voto do PMDB e o compromisso do Presidente 

A palavra do Presidente convence a mui~ 
mas a lei obriga a todos. 

O PMDB, em seU. novo programa doutrinário (maio'94), re
novou enfaticamente seus cõmp:omiss:os com o monOpólio do pe
tróleo. Quando da votação da matma na Câmam dos Deputados, o 
partido ofereceu voto em separado. Ali ficou explícito que "A Pe
trobras deve ser preservada com o controle estatal Deverá. ser im
pcl):!anle instrumeuto pata impedir a oligopo!ização e a carteliza.. 
ção do setor. A União deve prepalá-la pata enfrentar um mercado 
competitiVo. Irá toiná.-la mais produtiva e ser a garantia d.e sua so
brevivência." 

Em v~ em relação à Petrolras devemos habilitá-la 
para a COilCOll'ência e não debilitá-la pam a sucumbência. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, attavés 
de seu lider na Câmam dos Deputados, assumiu publicamente, o 
compromisso de ''a União manter participação estratégica no setor. 

-através da Petrobras". 
Anunciou, também. o compromisso de que: 

"A União não contratará empresas para a pesqui
sa e lavra em áreas que tellham produção já estabelecida 
pela Perrobras'' 

e ainda. que: 

''Nas licitações J'8l»: a concessão e lavra. no caso 
de as propostas serem iguais ser.\ assegurada a Petrobrás 
preferência nas contratações".' . 

A palavm do PMDB é a palavm deumPartído, mas a pala
vra do Ptesidente é a palavra do Estado. B a palavm do Estado não 
pode ter a ttaositoriedade dos mandatos dds seus govemantes. Se 
hoje o Brasil tem a presidi·lo um estadista como Fernando Remi
que eardoso, amallhã (quem sabe?) poderá ter alguém sem a sua 
dimensão. sem a sua visão e sem os seus compromissos. O~. 
em algtmS instantes não pode resUmir seus COIDJrOtDÍssoS verbal
mente. Há de fazê-los formal~te. e preferencialmente através de 
leis. A palavra do Presidente convence a muitos, mas a lei obriga a 
todos. B se o Presidente assumiu o compromisso pela palaVI3, po< que 
não homá-lo attavés da lei? É o que se deseja. Nada mais que isso. 

Dir-se-á que o goVerno não pensa em privatizar a Petrobrás 
ou ainda mais que a União manterá a- exclusividade da Petrobrás 
na lavra em áreas onde já esteja atuando. Se é esta a intenção, se é 
este o compromisso, po< que não formalizá.. lo, desde já, tnmqüili.. 
-do a nação e evitando d6vidas de inletp<1:taçlie e até declara
ções como as da ilustre DiretoJ:a de Privatização do BNDES, Blena 
Landau, que disse: 

"Cuidado para Dão vender mal a Petrobrás" (Jor
nal O Estado de S. Paulo", 17 de julho de 1995,pág.: B-5) 

A Petrobds precisa ser fortalecida para enfrentar a concor
rência nos setores de refmo. de transporte e de pesquisa pan novas 
descobertas. 

A Petrobr.is precisa fortalecer-se para as grandes e deseja
das parcerias, mas sempre estrategicamente protegida.. A lei com
plementar que se defende haverá de proteger os investimentos que 
ela já fez, em seus valores tangíveis e intangíveis, pois seria pro
fundamente injnsto e imPalriótico não considerá-los. Afinal foram 
mais de 80 bilhões de d6lares igvesúdos em obras, equipamentos e_ 
pesquisas para atingir um nível de tecnologia com destaque no 
mundo inteiro. 

B mais: dentro da flexibilização, a Petrobris precisa. tam
bém se flextbilizar. Que lhe "sejam retiradas as am.aaas que difi
cultam a atuação oomo uma verdadeira empresa'', como defendido 
no Voto em Separado do PMDB na Câmara dos DepoH3dos. A lei 
complementar, Certamente, cuidará disso~ eliminando~ outrossim. 
certas práticas corporativistas não mais recomendadas. 

S. Discurso do Depm.do Luís Carie& sintar: .:_ Dlirio do Couar- N.:i01111l- Se
çlol-Pip.: 12482/3 -Sdejw:lhode l99S, 

ALGUMAS FRASES 
Essas frases foram ditas por gente de responsabilidade. Me

recem ser analisadas Ei-Ias= 

"A nação qu.; possui petróleo em seu snbsolo e o 
entrega a outro pais par.~. explorar não zela pelo seu fulll
ro." (Woodrow Wilson, Presidente dos Estados Unidos) 

''Enquanto eu for presidente dos EEUU o Gover
no Federal não renunciará sua soberania e ao ccctrole de 
seus rectm>os'natuiais.'' (Franklin DeJano Roosevelt) 

"Não queremos que o nosso petróleo e os lucros 
por ele produzidos sejam canalizados para os Estados 
Unidos, onde se tiansfonnam em annas destruidoras contia 
nós." (Ajxjel Sallan Jollound- Primeiro-Ministro Líbio) 

''O riSCO recebeu, aproximadamente, 10% e os 
trabalhadores S,!i% pata o pagamento de salários. Os lu
cros totais de petr6leo são cawilizados pata a Standard 
Oil e a ShelL Atrás. ficacl. a Venezuela com suas 500 mil 
crianças sem escola. com seus trabalhadores com uma _ 
alimentação que não passa de 1.400- calorias, com seus 
três milhões de habitantes depauperndos, vitímas dos 
flagelos endémicos." (Rilomlo Bitencourt, Presideate da 
Venezuela) 

"As campallhas petroliferas têm dillheiro, annas e 
munições pata as revoluçile$; dinheiro pata a imprensa 
antipatri6tica que as defetide; dinheiro para enriquecer 
os seus incondicionais defeo.sores; porém, para o pro-

. grosso do pais, para enoontrar uma justa ~ 
de trabalho, elas não têm dinheiro_'' (Lázaro Cardenas-: 
Presideute do México) 

''O petróleo não é simplesmente um combustível. 
, mas a própria fonte da vida." (Honari Boumedienne -
Presidente da A>:gélia) 

''Sem monopólio do petróleo é difícil para um or
ganismo de Estado vencer a luta comercial contra os or
ganizadores de eapital privado." (General Henrique 
Mosooni- Presidente da Y acimentos Petroliferos Fisca· 
les- YPF- da Aigentina) 

"Pata sua situação no comércio mundial. pelas ar
mas rmanceiras e econômicas que possui. (Os Estados 
Unidos) poderiam exigir .uma nova partilha. de teii"eD.os 
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petrolíferos estrangeiros para. assim dispor' de uma parte 
dos bens que ootras Nações pretendem reservar para si 
pr6prias."·(WalterTeagle, Presidente da Slallda:rd Oil) 

''O petróleo é a maior e a mais importante indús
tria do mundo." (ADlhoey Sampson- in The Seven Sist=) 

''É a sua política. e vale a pena examiná-la bem
adquirir o controle das fontes enleios de fomecimenlo e 
então eontrolar a produção e o preço_ Dio temos lítlgios 
com a Shell Sem]>Il' forun eorteses, cheios de oonside
IliÇio, prOntos a servir, amiosos por eooperar oom a!mi
IlUltado e por promover os interesses da Marinha Britâ
nica.- a um tm=ÇO· A única difiaddade se~ foi o pre
ço. Neste ponto, naturalmente, semp1<> fomos tratados 
com todo o rigor. Mas n6s não con:ereJ:DOS o risco de 
cair nas mãos dessas excelentes pessoas.'' (Winstco 
Cllw:chill) 

As emendas 
Algumas emeÕdas fÕram oferecidas e sexão ~em 

separado. Algumas aceitas, ooiias .ejeitadas. As aeeitas são ineor
pomcJas rodacioDalmente ils JXOPOStas de mudanças aqui ofereci
das. As demais há justificativas do não aeolhimento-

Conelnsão 

Pdr bldo que foi eXposto, e o mais que se possa aduzir e de
duzir, somos de parecer, ante o aspecto polêmico e complexo da 
questão, por se !Iatar, inegavehnente, de seta: estrat6gioo, pelares
ponsabilidade da decisão que reoomenda mais prudência do que 
wgência, propomos, máxima venia c:oneessa, algumas altemções 
ao texto aprovado pela Cânwa, sem que isso implique em deméri
to ao belo trnbalho ali aprovado, até pozque oomo dizia Fernando 

-Pessoa "À certeza com que cada um pensa convém opor a certeza 
com que se pode pensar o contrário". 

Primeiro: algumas eom:ções de natureu es!J:itamonte técni
ro-formal objetivando dar ao texto uma Iedação mais apropriada 
ao seu sentido constimcional Com efeito propomos .coaigir a 
ementa pam não deixá-la restrita ao 1• do art. 177 dado que foi 
adicionado um novo parágrafo (§ 3"); também, oom sentido corre
tivo, propomos a inversão da ll1liJlet3çiio dos §§ 2" e 3°; pam dar 
um sentido lógioo e eominuado a nova Iedaçio, Estas mudanças, 
por pl'elelldemn apenas aprimorar a técnica, não implieam em ree
xame pela Câmara dos Deputados pelo disposto oo Art. 135, do 
Regimento Comum que discipliua: 

Art. r35. A retifieaçiio de ~de lingua
gem, feita pela Câmara revisora, 'desde que não alteie o 
sentido da proposição. não comtitni emenda que exija 
sua volta à Câmara iniciador.l. 

Segundo: que a pretendida flexibilização seja adjetivamente 
processada por Lei Complementar. Meio termo entre Coostituição 
e lei ordinária. é, na hipótese. a mais adequada. Exige quorum 
qualificado e 7 como tal. uma maior e efetiva participação na sua 
análise e nos debates que havotio de ser amplos. O argumento de 
que uma emenda, agora, retardará a votaçiio fmal da matéria. por 
devolvê-la. à Casa de origem, Dio oos imp:essiona. Primeiro seria 
restringir a oompetência eonstiíucional do Senade, e, depois, como 
já dito antes a matéria é mais de prudência de que de urgência. 
Não seria por causa de mais dois meses que se iria comprometer 
uma história de 41 anos; 

Terceiro: busca-se assegnmr; no texto constitucional, para ã 
posterior regulação na lei complementar, um lllÍDÍmD de g:uantias 
pam a estrntégia que se defende e pam o =guardo dos interesses 
nacionais que se impõe. A Petrobms, em nãO sendo exclusiva, que 

não seja excluídL Afinal, as alterações aqui propostas apenas tra
duzem em lei o eompromisso da palavrn. Se o pell6Ieo é estrntégi
co devemos ter nossa estratégia. Quem já nos explorou tanto não 
nos pode explorar tudo. O pell6leo oontimlará nosso. 

Sala das Comissões, Seoador Ronaldo Cnnba lima, Ralakr. 

As Propostas 

Propomos, em eonseqilência, as seguintes aiteraç&s ao tex
to em exame: 

1. A ementa da Proposta de Emenda à Coostituição n• 39, 
de r995,passa atera seguinteledação: 

Dá nova :rcdaçio ao art. 177 da Constituição Fe
detal, aitenmdo e inserindo par.ígrafos. 

Justilieação 

Esta emenda am apresenada tem apenas o sentido de c:one
ção !écnico-focmal, já que as aherações não se limitaram apenas 
ao§ r• do art. 177. . 

2- Dê-se ao § r• do art. r77 da Constituição FederaL na for
ma do art. r• da Proposla de Emenda à Coostituiçiio D0 39, de 
r995, a seguinte Iedaçiio: 

Art.r77. ·-------------

§ 1° A União poderá contratar empresas nacionais 
ou estra:n.geiras para a realização das ativida.des previstas 
nos incisos I a IV deste artigo, oo explcri-las diretamen
te, observadas as oondições estabelecidas em lei oomple-
mentar. . 

Justificação 

Na proposta original do Presidente da Rept!bliea havia a fa
euldade de a Unjão eoniiatar empresas privadas, pennaneeendo 
entretanto oom o poder de explotação direta, independente de oon
tratos..Ao inserir a possi6ilidade de eonhataçiio de empresas esta
tais, o substitutivo aprovado na Câmam ~ maigem. para que a 
Petrobras também seja coittct.tada, perdendo a sua condição de 
agente da Uniio no setor. 

Destarte l""f=-se inserir a exploiliÇio direta, facultando a -
União explorar com empresas nacionais ou estrangeiras -estatais 
oo não, poiqUO não hã =trições- ils atividades !""vistas. 

A inclusão na forma da lei complementar dá à matéria o 
status merecido? como já demonstrado anteriormente. 

Com esta emenda atende-se a Emenda n• 1 ,da SenadotaJú
nia Marise. 

3. Dê-se ao art. z· da Proposta de Emenda à Constituição n• 
39, de 1995, a seguinte Iedação: · · 

Art. 2° Inclua-se um par.ígrafo, a ser IlUlDei'3.do como ~~ 
oom a seguinte Iedaçiio, passando o atua1 § 2• pam § 3~ 

Justificação 

A emenda apresentada tem também o sentido de ~ 
téeniro.fonnal, diseiplinando matéria segundo uma 6tdem lógiea 
de assuntos. O assunto referido no atual § 2• do art. r77 não guar
da ralaçiio direta eom os demais. 

4. Dê"'e ao inciso ll do § 30 do art. 177 da Constituição Fe
detal, na fonna do art. 2• da Proposta de Emenda à Constituição n• 
39, de 1995, a seguinteredação: 

Art.r77. ·---------------·-·-------

§ 3° A lei a que se refere o§ r• disporá sobre: 
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II - as co!ldições de conttatação;~assegürada a 
preferência a empresa estatal btasileira com atua.ção no 
setor, em caso de CODCODer, em igualdade de coridições, 
com outras empresas nacionais ou estrange~ 

Justificação 

Agosto de 1995 

Assegura-se o direito de pmfetência no caso de propostas 
iguais, como promete o govemo e como espera a sOciedade. 

Submetida ao referendo, evidentemente, na forma da lei de conteú
do genérico a que se R>f= o art. 14, caput, CF. Embom a autora 
refira-se à ~ e ~.ta poderia ter efeito especl:fico, as alterações 
sofreriam os embargos da m001 legislaliva. Eis que dependeria de 
regulamentação do art. 14 (o que demandaria muito tempo) e ain
da a aprovaçio dos crit6rios paDl a real.izaçi<r do refereodwn e o 
tempo que demandaria para a realização deste.. 

A manifestação popular, em que pese sua prof\mda legiti· 
midade, Dão seria oportuna para a matéria em exame, ainda au:en
te de legislação complemelllar te$Ulad00l '!'!e ensejar.i um debate 
mais amplo e com efetiva partícipação da Sociedade. Assim. se> 
mos CODStr.Ulgidamente pela rojoição da emenda. 

S. Inclua-se um inciso ao§ 3° do art.. 177, a ser munerado 
como IV, com a seguinte redaçOO: 

Art.l77. -·---··---·---··--·------··-_:-·· 

§ 3• A lei a que ,..,r.., o§ 1•, dispo:tá sobre: 

IV- a manutenção, pelá União, de emprosa esta
tal vineulada ao sete<, assegur.mdo-~lhe em rolação às 
jazidas já descobertas, todos os diteitos constituídos sob 
o IOgime l~gal ~teric<. 

Juslillcação 

Mantém-se !ntegra a Petrobras e se preserva seu patrimilnio 
e, o IDDito que ela j§. investiu em valores tangíveis e iDtangíveis. 
Fjca protegida paDl permane=nos campos onde já alUa e fortale
cida para enfrentar a conCOIIência e/ou alrair parcerias. 

Sen. Roltaldo Cunha Lima, Relator. 

EMENDAS APRESENTADAS 

FOOJ.m apresentadas 4 (quatro) emendas, a saber. 

EMENDA N" I, DE 1995 
Senadma Júnia Marise 

EMENDA N" 3, DE 1995 
Senador José Eduardo Outra e outros 

''Substitua-se a R>dação dada à Proposta de Emenda à Coos
tituição n• 39, de 1995, pela seguinte: 

Art. I • O § I • do art. 177 da Constimição Federal passa a 
vigoiar com a seguinte R>dação: • 

Art.l77 •• ..:...: ________________ .;_-_ 

§ 1 • A exp!OOJ.ção de otividades previstas neste 
artigo será feita per concessãO à empresa puôlica ou se> 
ciedade de economia mista, facultando-se i concessio
nária ã descentralização de seiViçoS inerentes, acessó
rios, complementares oo. associados a empresas priva;;, 
das, nos termos da lei. 

Art. ZO Inclua-se um parágrafo. a ser numerado como § 3°~ 
.JlO art. 177 da CCOstituição Fecieial, com a seguinte rodação: 

Art.l77. _______ .. ...:.:. _______ .. ______ _ 

··-------------·----·-----''SubstiiUa no art. 1• da PEC n• 39, de 1995, na parte em § 3• A desce-lizaçio a que se rofere 0 § J•de-
que altera o parágrafo I • do artigo 177 da Constituição Federal:··- ~ de aprovaçio do Senado Fecieial, quando tratar-
observadas as condições que a lei estabelecer per ·- observadas as se de rêa.lização de atividade prevista no inciso I~ somen-
condições estabelecidas por lei complementar.'' te sendo autorizado à iniciativa privada 0 exerácio de 

Justifica que "é impresciridivel que a discussão so1,lre a que- atividade nucle!!f, sob regime de concessão ou pemüs.. 
hia do monopólio do petróleo seja a mais ampla possívCr• e conti- do 21 · " .:r_...:_~~:__ são, nos termos art. • mciso XXIn, alínea b." 
mta dizendo que as ~~- sejam adotadas pela maioria dos 
membros de cada Casa do Congrosso Nacional, quorum privile- A justiftcativa tonei- manter sob o controle da União, por 
giado previsto para a edição das leis. complementa='~ suas c:oo.cessianári emprosas públicas ou sociedades de econc)." 

A emeuda tem fundamento sólido, coristimindo posição, mia mista. a atividade de exploração e tefmo do petróleo conside-
por n6s adotada durante as discussões das dezwJjs emendas consti- mndo a segurança nacional_que envolve a matéria. · 
blciona.is apresentadas pelo Govemo. neste período. a exame do Em parte a emenda com:prcende-se nas alterações que pro
Congresso NacionaL Destartc, a emenda seri acolhida e ÍllCOl:JX>" pomos, embom a fc<ma de utilização de sociedade de economia 
rada às nossas propostas de alteração. • • mista dar ..e na exploração direta, e não por fonna de C'Clll'rlsão. A 

emenda tenciona levar também as entidades públicas em exe:tácio 
EMENDA N" 2, DE 1995 de atividade econômica, a obrigação de submeterom-se, em sendo 

Senadora Júnia Marise o caso, ao regime de """""SSi'es, o que não bavia sequer na proposta 

Inclua-se. onde couber, artigo com a seguin.fu redação: -originária do govemo. No nosso enteDdec apenas as empresas priva-
AI!. Fica inclu!do, no Ato das Disposições ConstiiUcionais ~ das naciooais ou estrangeiraS 6 que seião submetidas ao regime de 

Transit6rias, artigo com a seguinte rodação: coolraJos, ficando ao arllitrio do poder públiro os inve<tirnerM< dire-
Art. A alteração no artigo 177 da Constilllição Federal, tOs, independente de coo!nlto, àtmvés de estatal que alUe no seta:. 

aprovada pelo Congrosso Nacional, somente sen1 proJIUlgada se, Depois, a lei • que se R>fere o § 1 • irá regular todas as ativi-
submetidaaref=udo,obtivervotaçã()favc:r.lve1noca:poeleiunL dades inerentes à ároa de pettóleo, e não apenas à fc<ma de dos-

Parágrafo único. O Congresso Nacional autoriDrá a rea!im- centrali7ação para e_.., privadas. 
ção de teferondo, bem como estabelecerá os crit6rios e requisitos Quanto ao art. 2" desta emenda, entendemos que a matéria 
para seu exerci cio. n1o deva ser tratada no âmbito da matéria em discussão. 

Objotiva submeter à sobetania popular as alt..-ações C<lllCOr- EMENDA N" 4, DE 1995 
nentes ao monopólio estatal do petróleo. Senador José Eduardo Dutra e outros 

Ocorro que a promulgaçio deriva, autanaticamente, da 
aprovação de ambas as Casas do Congresso Nacional, e sem leva- Acrescente-se o seguinte artigo: 
da a efeito pelas Mesas daCSmamdos Deputados edoSenadoFe- "Art.l)6.se a seguinte R>dação ao§ 1• do art. 20 
dera!. (CF 60 § 3"). A vigência da aitemçio proposta poderia ser da CCOstituição Fedetal: 
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Art. 20. ··-··-----··---··-·---···--·-

§"i-;if"~~-;&, nos t~dalei";;E;;~, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, a órgã.os da admi
IIÍsiiação direta da IJniio, aos brasileiros e aos estrangei· 
ros residentes no País. em igualdades de condições, par
ticipação no resultado da expiOiação de peiiÓ!eo ou gás 
natural, de =r.;os hídricos pata fim: de gemção de 
energia elétrica e de outros recursos DlÍl:lelaiS e natom:.is 
no respectivo tenit6rio, plataforma continental, mar ter
~ ou mna econômica. exclusiva, ou _compensação 
fmanceira para essa exploração~.. --

As alterações, pela. via de emenda, devem ser restritas, por 
disposição regimentai. a um único artigo ou assunto, exc:Cto quan
do a alteatção de um implicar em alterar outro. Embora o caso possa 
I« uma certa~ Dão há a relação de pertinência deaejada. · 

Ademais, a emenda, loovável em sua essê:ocia, podeiá ser 
objetode disq1ssão ~ fpr apreciada a DOmJa lei J%081d!!dcn, Dão 
se =emendando, data veDia; sua utili2ação em sede caostituciooal. 

Considerações Aditivas e Finais 

Após a celebração do pmsente parecer enteDdemos de sub
metê-lo à Bancada do PMDB oo Senado, que manifestou a ten
dênciade,aprová-lo e sugeriu que assim se comunicasse ao Senhor 
Presidente da República. JUDI.ameute com o emioonte Uder Sena
dor Jáder Barnalbo, fomos à audiência com o Presidente da Ropú· 
blica,Iesulfando, aí. um entendimento de altíssimo nível, com con
clusões que Jr05tigiam o Congresso Naciooal, fortaleoem a demo
CDICÍa e demonsb:am a sensibilidade do Govemo pata as gilllldes 
questões naciOI!llÍs. O Sellhor Presidente da República, acolhendo 
as proposições feitas ~m nosso parec:er, se comprometeu em enca-
1ninbar ao Congresso um documento tomando expresso o seu 
COillprOIIlisso de, através de lei complementar, assegurar as pro
postas consignadas em nosso parecer, e que este documento do 
Govemo fizesse parte im.egrante e inseparável do voto que estáva
mos oferecendo. E o fez. Em data de boje (9 de agosto) encami· 
Ilhou ao Presidente José Sarney, Presidente do Coogresso Nacio
nal, o seguinte expediente: 

Brasília, 8 de agosto de 1995 

Exm0 Se.nhor Senador José Sarney, Presid!IDte do Senado 
Estimado Senador Sorney 
Em recente encontro que mantive com o Senador Ronaldo 

Cunha Uma e cem. o Se.oador Jader Barbalb.Q.. referiu-me o ilustre 
relator no Senado da PEC n° 6 suas pieorupa.ções quanto à even
tual privatização da Petrobrás, bem como quanto às condições fu. 
turas de operações daquela elllJllOS>. 

Desejo reafnmar a V. Exa o que foi exposto em disalssão 
na amar.. pelo Uder do Govemo naquela Casa, Deputado Luls 
Carlos Sautos. 

Por isso mesmo, quaudo dO encamillhamento do projeto de 
lei para regulamentar o novo clispositivo coo.stitucional,. proporei 
ao Coogre~ Nacional que: 

I. a Petrobrás Dão seja passível de privatização; 
2. a União não contrate empresa para- pesquisa e lavra em

áreas que tellham produção já estabelecida pela Petrobxás, áreas 
essas que permanecerão, observadas as noaoas do novo modelo. 
cana cilada companhia estatal; 

3. nas licitações para concessão de pesquisa e Javm, no caso 
de igualdade das propostas apresentadas, seja assegurulo à Petto
bras dizeito de proferência nas coniiatações. 

Esses pontos, como disse acima, já foram expostos pelo U
der do governo na Câmara. Em consideração ao Senado, estoo pe-

dindo ao Uder Élcio Álvares que entregue a V. Ex .... esta carta p~ 
que a Casa tome cliretamente conhecimento do pensamento do go-
verno. Esclareço, outrossim. que havendo f6mmla regimental pa
rece-me que a lei de regulamentação deva ser aprovada em vota
ção qualifu:ada. 

Coidialmente, com um abraço, 
a) Fernando Hemíque Cardoso 
Com esse documento, entendemos atendidas todas as nos

~ propostas, fonnal e expressamente aceitas pelo Govemo em 
expediente que passa a fazer parte integrante deste Parecer. Agora 
já não ~ dizer que o COillprOIIIÍSso do Presidente é apenas 
verl>al. E, solenemente, expresso em doeumento oficial 

Nenhuma das partes recuou. Ambas avançaram. fruto do 
diálogo e da compreensão comum quanto à prevalência dos supe
rimes interesses nacionais. A Petrobras continuará íntegra cor.ilO 
defendemos, e contiouará fa:te pam melhor competir e cumprir as 
finalidades a que se propõe. Em conseqüência, sem esconder o jú
bilo que emendemos ser de todos, •propomos, em aditamento ao 
manifestado nas propostas, que as alterações se restrinjam, apenas, 
às emendas de aspeeto téc!lico-fOIIDa! (n"s I e 3). 

Mantêm-se as propostas sob o aspe<:to substantitivo. modi
ficado apenas o ritual de seu exame pelo Congresso Nacional, sem 
que isso implique em prejlízo de qualquer natureza. 

A Lei Complementar, objeto de emenda da Senadora JÚI!Ía 
Marise, emenda incotpoiada à nossa proposta será, pelo documen· 
to. a norma reguladora da matéria e, quando de sua discussão. já 
assegurados hoje os pontos fundamentais. a sociedade brasileira 
acompanbar:á. sua tramitação e. certamente, a enriquecerá oom sua 
s;ontribuição. 

Com esta solução evita-se o confronto de resultados impre
visíveis porque triunfou o bom senso e venceu o diálogo. 

lator. 
Sala das Comissões,- Senador Ronaldo Cunha Lima, Re-

EMENDAS APRESENfADAS 
(Após Publicação do Parecer) 

EMENDA N" QS, DE 1995 
Senador Roberto Freire e cctros 

Dê-se ao§ l 0 do art. 177 da Proposta de Emenda à Consti· _ 
tuição, a seguinte redação: 

''Art.177. ____ .. __ .. _________ ............... _ 

. § I • A União, por intermédio de empresa estatal, 
poderá contratar com empresas privadas ou estatais, na
cionais oo estrangeiras, a realização de atividades pre
vistas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as con
dições que a lei estabelecer." 

A justiflC31iva considera que o setor petróleo é 'Uma área 
estratégica" daí não poder "prescindir de um forte instrumento de 
intervenção do Estado. mesmo que no quadro de uma conconên
cía.. .. saudável e necessária". 

As considerações da justificativa se Sssemelbam às adota~-
das ao longo do Parecer que aJrOSelltaiDos. A forma posta, entre
tanto, inibe a livre cooca:rêucia no instante em que a empresa es
tatal, oo Brasil, também é agente da ativldade econômica. 

A PEC com a redação aprovada na Câmara já prevê um 
ente estatal que se prestan\ como regulador e fiSCalizador das ati vi' · 
dados do setor, além do que as condições de COiliiataçâo .Stario 
submetidas à norma reguladora. Dcstarte,. há um cootrole do Poder 
Públioo em diversas fases do processo. 

Poc último, a proposta,. meritória por si s6, e como se apro
xbna da p:oposta acolhida pelo Presidente da Repíblica em sua 
Carta Compromisso, coocluimos pela inoportunidade de sua apre-
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sentação, reservando-nos para mellior explicitá-la. quando -da tra
mitação da lei complementar reguladora. 

EMENDA N" 6, DE 1995 
Selladora Júnia. Marise e outros · 

Dê-se ao art. 3° da Proposta de Emenda à Constimição Fe
deral n°39, de 1995, a seguinte redação: 

"Art. 3° As Emendas ConstitUcionais prOmulga
das a partir de 1995 e que versarem sobre atividades re
servadas ao monopólio estatal oo sobre serviços cuja ex
ploraçãO é reseivada à União, diretamente ou mediante 
autorizaçãO, concesSão ou pennisSãO. serão reguladas 
por lei complementar. 

A emenda tem cooteúdo mais amplo que o objetivo da pro
posta em exame. O sentido material sempre nos foi simp~co. 
como nos votos já. proferidos, e como adotado anteriormente neste 
parecer. O COillj)rOmisso do Presidente da República. formalmente 
expresso, inclui o de _re~ a matéria por lei complementar. Por 
outro lado, a emenda como está redigida, alcança Emendas Consti
tucionais já promulgadas e que estão em plena vigência. 

Nossa manil'estação é de parecer desfavoráveL 

EMENDA N"7, DE 1995 
Senador ADiôtrio Carlos V aladares 

Aci.scente-se o seguinte azr. 3° à Proposta de Emenda à Cons
titucional n°39, de J995,reiilliile!alldse o alUai art. 3°para art. 4~ 

Art. 3° Adite-se ao Titulo IX - Das Disposições 
Constitucionais Gerais - da CollStituição Federal o se
guinte artigo, dando-lhe a mJmeração devida: 

Art. A União permanecerá com o controle efetivo 
do Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobtás. 

. § 1° Considera-se controle efetivo, para efeito do 
disposto no caput deste artigo, a titularidade da maioria 
de seu capítal votante e o exercício, de fato e de direito, 
do poder decisório para gerir as atividades da empresa. 

§ 2° A Petr6leo Brasileiro S.A. - Petrobrás per
manecerá explorando, com exclusividade, as áreas onde 
a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural 
e ootros carl:metos fluídos estejam sendo po!" ela explora
das na data da proomlgação'desta Emenda ConstitucionaL 

§ 3° Nas licitações para concesSão de pesquisa e 
lavra das jazidas a que se refere o pa.tãgrafo anterior, no 
caso de igualdade nas condições das propostas apresen
tadas pela Petrobrás e por outras empresas. será assegu
rado à primeiia o direito de preferência nas respectivas 
contratações. 

Na justificativa à apresentação desta einenda são considera
dos os t.etmos da correspondência do Presidente da República ao 
Presidente do Congresso, com as garantias de que da lei regulado
ra constassem os seguintes pontoS; manutençãó da. -petrobrás sob o 
controle da União; preferência nos contratos, em condições de 
igualdade; e, =tenção das áreas de exploração jã descobertas 
pela Petrobtás. · · 

O compromisso fonnal do Presidente da República assegu
ra. com sua autoridade, que os pontos devem constar da lei regula
dora, aprovada por maioria qualificada, e não do texto constitucio
nal. Daí nossa concorilância com os termos da correspondência, 
dcixando as alterações propostas para a oportunidade de sua apre
ciação pelo Congresso Nacional. 

Por f1Dl, não é de boa técnica levar aos termos constitucio
nais nomes próprios ou si mações juridicas já cotiStiruídas. 

Nestes temos opinamos pela rejeição da emenda. 

EMENDA N"S, DE 1995 
Senadora Júnia Marise e outros 

Dê-se ao§ 1 °-do art. 177 da CoDstituição Feder.a.l a seguinte 
redação: 

§ 1° A União, por intermédio da Petroleo Brasileiro S.A. -
Petrobrás, poderá contxatar com empresas estatais ou privadas a 
realização das atividades previstas nOS incisos I a IV deste artigo~ 
observadas as condições estabelecidas em lei complementar. 

Pela rejeição nos termos apresentados à Emenda D0 S, de 
1995, de auloriHló Senador Roberto Freire e outros. 

Ademais. como salientado na emenda anterior •. não é de boa 
técnica levar aos termos constitucionais nomes próprios ou situa
ções juridica:s já constimídas. 

EMENDA N"9, DE 1995 

Senador José Eduardo Outra 
Art. I 0 É conferida a seguinte redação ao § I 0 do art. 177 da 

Constituição: 

Art. 177 .. -----·---·-----·----· 
§ I o A União poderá conàatar com empresas esta-

tais ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a N deste artigo. observadas as condições que 
a lei complementar estabelecer. 

Nas considerações adicionais e finais opinamos pela manu
tenção do texto como veio da Câmara dos Deputados com algu
mas correções de ordem técnica. Consideramos para tanto os com
promissos do presidente da República que opinou pela aprovação 
§.a lei reguladora através ~ maioria qualificada. Cremos atendidas 
esta sugestão, jã apxesentada pela Senadora Júnia Marise, e po!" 
nós comentada no Parecer publicado:. 

Somos pela rejeição • 

EMENDA N" !0, DE 1995 
• SenadorJoséEduatdoDutra 

Acrescente-se ao lrtulo IX ''Das Disposições Constitucio
nais Gerais", os seguinte ~igo: 

Art. A Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás) não 
será possível de priVatização. 

Somos pela rejeição, pelos mesmos motivos jã JevaDiados, à 
Emenda n° 7, de 1995, de autoria do Senador Antônio Carlos Va
ladares. 

EMENDA N" 11, DE 1995 
Senador José Eduatdo Dutra 

Acrescente-se ao "Ato das DisposiçõeS Constituciónais -
Transitórias" o seguinte artigo; -

Art. Permanecerão com a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobrãs) a pesquisa e lavra em bacias sedimentares 
em que já esteja atnando, vedada a contratação de OlJt:Eas 
empresas para efeito de sua exploração cu aproveit:amento 

§ 1 o Nas licitações para concessão de pesquisa e 
Iavm em bacias sedimentares em que a Petróleo Brasi
leiro S..A. (Petrobrás) ainda não esteja atuando. em caso 
de igualdade de propostas apresentadas, ser-lho-á asse
gurado o direito de preferência nas contratações, nos te<
Mos de lei complementar. 

São levados à sede constitucional. os compromissos do Pre
sidente da República para a lei reguladora. 

Ainda, e como já se disse em pareceres a outras emendas, 
não é de boa técnica que se eleve ao nível constitucional nomes 
próprios, notadamente de empresas. 
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A preferência da Petrobrás para a contratação, em condiçõ
es de igualdade, não está restrita à pesquisa e à lavra, mas a todas 
~ fases de exploração do petróleo, desde que outras empresas 
possam também realizar as atividades. 

Os objetivos da emenda serão atendidos quando da edição 
da lei reguladora, por dois motivos: de um pela op:munidade de 
reexame pelo Congresso Nacional e de outro pelo expresso com
promisso do Presidente da Ref'lblica. 

Assim somos pela rejeição da emenda. 

Últimas coDSiderações 

Considerando os resultados das votações referentes às de
mais emendas constitucionais, resulta evidente um inquestiooável 
avanço político em relação à emenda ora sub c:mmine. O compro
misso formal. expresso e solene do Presidente da República iDau
gurou uma nova prática política através do diálogo que puece, 
agora, terá prosseguimento em busca de outros resuliados ~ fa
vor do país. 

Nosso objetiva de p;eseiVar a Petrobrás foi 1ltendido sem 
confrontos temerários e de resultados imprevisíveis. As demais 
emendas constitucionais já votadas revelam a maciça maioria a fa
vor das propostns do governo e, em nenhuma delas, as alterações 
sugeridas obtiveram qualquer êxito, e ficaram, aliás, bem distantes 
dé qualquer possibilidade de aprovação. No caso específico do pe
tróleo chega-se ao pretenqido resultado através da palavra expreS
sa do Presidente da Repiblica. 

Em vez do confronto com o govemo entendemos melba: o 
diálogo com o govemo. Pelo confronto não iriamos vencer. Pelo 
diálogo podemos convencer. 

Após a divulgação do documento do Senhor Presidente da 
República a matéria provoccu uma salutar discussão junt.o aos se

Jores mais interessados:. Pessoalmente. participamos de vários de
bates, inclusive com ProfessoreS e universitários, recolhendo, afi
nal, a certeza de que o diálogo implicou llllnla conquista em face 
da certeza que temos de que a Petrobrás será prese.tvada nos ter
mos da proposta que defendemos, e acolhida pelo Senhor Presi
dente da República. Há, é verdade, quem levante contrOvérsias, e 
há até os que não se sentem absolutamente seguros da plena con
secução dos objetivos. Preferimos, até porque respeitamos os valo
res éticos e mcmris, nos enfileirar cçm a maioria que acredita nas 
instituições. que crê na f"nmeza dos compromisSos e recoohece o 
diálogo como prática necessária ao exercício OO:glocrático. 

Hoje, o compromisso do Presidente já não é apenas com um 
Partido político nem apenas com o CongreSSo NacioDal. Seu 
comrpomisso é com a Nação. . . -

Lideranças de v~os Partidos endossaram o compromisso e 
o PMDB, pela voz de seu Líder, o adota como inan'edável. a 
exemplo, certamente, de posicionamentos iguais dos que dão sus
tentação política ao govem.o. 

Wao nos rendemos à argumentação dos qae interpretam 
como condicional a expressão·· ''havendo fórmula regimental", 
constante do documento. Primeiro, porque não podemos pó< dúvi· 
das 110 compromisso do prosidente da Repib!ica; segundo. porque 
desconhecemos quaisquer 6bices regimentais; tereeiro, pcrque, 
com base na assertiva de que quem pode o mais, pode o menos, 
uma lei complementar pode substituir uma lei onlin.ária. Uma lei 
Oitlinária. é que não pode substicu.ir uma lei complementar. Por lll
timo, encarnjnhado o projeto de lei complementar, a vontade polí
tica do Congresso não será difereme da vontade política do Presi
dente da República, nem diferente da vontade nacionaL 

Em conseqüência de tudo o que foi exposto, resumimos 
nossas alterações às com:ções fom>ais, referidas em nosso parecer. 
sugerindo. af~ a aprovação do segui,nte texto: 

"As mesas da Câmaia dos Deputados é do Senado Federal. 
nos termos do art. 60, § 3', da Constituição Federal. promulgam a 
seguinte Emenda ao texto ~titucional: 

Dá nova redação ao art. 177 da Constimição Fe
dem!, alterando e inserindo parágrafos. 

Art. I' O § I' do art 177 da Constituição Fedem! passa a vi· 
gorar com a seguinte redaç:ão: 

Art.l77. --·----··--··--·-··----··-·--

§ I' A União poder.í collliatarcom empresas esta· 
tais ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste ~go.. observadas as condições esta
belecidas em lei. 

Art. 2:' Inclua·se um parágrafo a ser enumerado como § 2° 
coot a redação seguinte, passando o •'!Ia! § 2' parn § 3', no art. 
177 da Constimição Federal: 

Art.l77. ···--·-·-··-L--··-----·----~ 
§ 2° A lei a que se refere o§ l 0 disporásobre: 
I - a garantia do fomecimento dos derivados de 

petróleo em todo o território nacional: -
II- as condições de oollliatação: 
m - a estrutura e atribuições do órgão regulador 

do monopólio da União. 

Art. 3' É vedada a edição de medida provisória parn regula· 
mentação da matéria prevista. nos iri.Cisos I a IV e dos §§ 1 o e ~do 

1l1t. 177 da Constituição federal 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1995 - lris Rezeode, 

Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Osmar Dias -
Coutinho Jorge -DeDo Parga - Júlio Campos - Luádio Por
tella - Levi Dial; - Mauro Miranda - Guilherme Palmeira -
Francelina Pereira -José Bianco - Roberto Freire - Elcio AJ .. 
v.....,. ,... José Eduardo.Dutra - Ney SIUlSSUJJa - Sebastião Ro
<ha - Edison Lobão -José Fogaça - Ramez Tebet- José Jgná
cio - Ademir Andrade - Romeu. Toma - Luiz Alberto Lúcio 
Alcântara- Esperidião Amin- Jefferson Peres. 

Assinaram o Parecer, llOS 1.etmos do parágrafo único do ar· • 
ligo 351; do Regimento Intemo, os seguÍlltes senadore~ -Mauro 

·Miranda- Levi Dias- Luádio PorteDa- Júlio Campos- DeDo 
Parga- Coutinho Jorge- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENfE (Teotonio VIlela Filho) -_O expe
diente lido vai à publicação. 

Nos tetmos do art. 376, c, do Regimento Intemo, Combina· 
do com o art. 4' da Resolução n' 37, de 1995, do Senado Federal. 
o Projeto de Decreto Legislativo n' 102, de !995, lido anterior, 
mente, terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o pmzo de CÍilco dias úteis parn recebimento de emen· 
das, findo o qual a refc;rida Comissão ter.í quinze dias úteis, pror· 
rogáveis p<r igual periodo, parn opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENfE (Teotollio VIlela Filho)- A Presi' 
dência comunica ao Plenário que a sessão espe(:fu.l do Senado Fe
deral, comemorativa do 50' anivexsário da proclamação da Carta 
das Nações Unidas e da instalação da ONU, convocada nos terino• 
do Requedmento n' 858, ,de !995, do Senador Be=udo Cahal e oo
tros Sis. Senadores, realizar·se-á dia 24 de ootubro próximo, ãs llb. 

O SR. PRESIDENfE (Teotollio VIlela Filho) • Encerrou
se ontem o pmzo parn aprese11tação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n' 229, de 1995, de iniciativa da Comissão Tempoxária 
do Vale do São Francisco. que dispõe sobre a Política Nacional de 
Inigação e Drenagem e dá outras providêhcias. 
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Ao projeto não foram of<=idas emendas. 
A IIÍatéria scrâ inchúda em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (rootonio Vilela Filho)- Hã orado-

res inscritos. 
Concedo a palavra ao SeDador Epímcio Cafeteira. (Pausa.) 
Concedo a palavm ao SeDador Lácio Alclntar.L (Pausa.) 
CoDCCdo a palavra ao Senador EdisCil Lobão. (Pausa.) 
Concedo a palavm ao SeDador JcffCISOO Pms. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. P=idente, o plenário 

está vazio, razio pela qual cancelo a minhaiDscrição. 
O SR. PRESIDENTE (rootonio Vilela Filho)- Concedo a 

palaVIa ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Snassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronnnci.o. o seguin

te discuioo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sxs. Senado
res, na semana passada,. apresentamos a este Plenário um novo 
IIl3Dll3l,. um manual que reflete a nova esttubll'a do Governo - a 
extinção de alguns Ministétios, a aglomemção de outros -, de for
ma a que os prefeito:s que .buscam esta Capital possam encontmr 
foo.tes de fmanciamentos pám suas ad.min.ist:mções. ESse novo ma
nual- lrala-se de uma roediçio- busca Jrilcipalmen!e acabar com 
o "lobismo". que quase sempre consome 20% dos :recursos conse-
guidos nos Ministórios. · -

AD seguir o roteiro do manual, Sr. Presidente. Sr*s e Srs. 
Seoadores, pode o prefeito ver quais as necessidades da sua conm
nidade e fazer o projeto dando seguimento aos roteiros que já es
tio preestabelecidos em todos os Ministétios e instituições. 

No novo manual, oolcx::am.os toda a estrutura direta e incJire.. 
~ funcla.ções nacionais e intemacionais, organismos intemacio
nais, como OEA, ONU, UDeSCO, Bird, dando a cada prefeito c a 
cada governador - poiqUe se presta também aos governos esta

_qua;s -, todas as informações dos tilulos do projeto, _..,.;. 
que seriio pagos para obter-se o dinheiro, qual a contmparlida, en
fiiD. ~ as infonnações n=ssúias a que se encontre essa foote 
ôe fmanname.ntn. 

Ele também evita a penla de tempo c o dcspcrdlcio de re
cursos, Dão s6 com lobistas, mas também os ut:ilizados dom odes
locamento do prefeito. Darei um exemplo: uma passagem de avião 
de ida e volta ao men Estado está na casa de R$800,00. Quando o 
prefeit<> viaja para Brasilia, ele Illl!ICil vem s6, traz seaolários, 
duas ou !r& pessoas a mais que também pagam hotel. &tão, esses 
recursos, que já são escassos, são gastos com traiisporte e esbda. 

Também ecmomizariamos tempo, Sr. I'Iosidente, polqUe 
&ão muitas as fontes de recarsos que puece:m. Ser de um Ministério 
mas são de outro. Coisas pequenas de eletrificação dos MUnicípios 
estio no Ministério da Agricultura. Em caSos de transporte esco
lar, por exemplo, IllllÍIOS prefeit<>s t&n enviado projeto ao Ministé
rio dos Transportes e também ao Ministério da Educação. 

Então, são nruit<>s os equivocas que sem<> desfeitos se o 
prefeit<> ler com atenção o manual, manual esse que. orgulho-me 
em dizer, já permiti, até a data de hoje - portanto, três dias após o 
seu lançamento -~ que 68 Sxs. ParlatMDtares, e~ Deputados e 
Senadores, também o editassem em sens Estados. E evidente que 
s6 permiti depois de tê-lo enviado a todos os ~citos do men Es
tado. Primeimmente9 enviei o mamJal aos rrefeitos da Paraíba, e 
só depois fiz o seu lançamento aqui no Senado FederaL 

Sr. I'Iosidente, SI's e Srs. Senadores, esse foi o fato mais 
maromte da minlta estada, na reuW.a passada, aqui em Bmsi!ia, qne. 
espero, possa JXOdu2ir boos=Wtadoo para as nossas ~eiluras. 

Os recursos são escassos DO Governo F~ mas existem. 
Se os projetas vierem bem fundamentados, com toda certeza have
rá IeCiliSO$ pam. as administrações municipais OODSeguirem uma 
parcela substancial de reaHzações ' 

"Muito obrigado, portanto, às sr-s e aos Srs. Senadores que 
me presfigiaram. pedindo-me autorização para que também pndes
sem editar o manual em seus Estados, distribuiodo-o aos seus pre
feitos e govemadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço a pala

vra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (reotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, como Líder. 
O SR- V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) - Sr. I'Iosidente, SI's e Srs. Senadores, este 
meu prommciamettt.o é para registrar os úhimos fatos ocorridos no 
Estádio de Futebol do Paeaembu, em São Paulo. 

No último fmal de semana, assistimos. pela televisão, cenas 
de uma verdadeira batalha campal Durante um jogo de futebol en
tre as equipes do Palmeiras e do São Paulo, as torcidas organiza
das se enfrentaram numa guerm violenta e deprimente. Diversas 
pessoas saíiam feridas. muitas em e,stado grave. 

A selvageria dos toteedores palmeirenses e são-paulinos foi 
exibida, on~ nos telejornais do mundo inteiro, cobrindo de ve
xame o _pals do futebol-arte. 

E lamentável. Sr. Presidente, que epis6dios como esse ocor
ram exatamente no Brasil, onde se pratica o melhor futebol do 
mundo. Até eillão, estávamos acostnmados a condenar atos de vio
lência praticadOs nos estádios da Europa. Agora. esse vandalismo 
abominável chega até nós, de forma contnndente. 

Sinceramente, Sr. i'Iosidente, SI's e Srs. Senadores. não 
consigo vislumbrar as razões desse barbarismo. Ainda ontem. pe
los jornais, pnde observar algumas considerações absurdas que 
ápontavam a pobreza e as precárias condições de vida de nossa 
popllaçio como causas precíp.Ias da violência nos estádios. Boba
gem. Na Inglatena, onde a população tem um elevado padrão de
vida. a violência nos estádios também é grande. 

No men entendimento, apesar da falta de segurança, apesar 
da falta de organização dos dirigentes do futebol brasileiro, a culpa 
maior é das torcidas uniformizadas. Talvez fosse importante anali
saressa guem. de torcidas-por um outro prisma. 

A meu ver, o que· hoove foi uma grande explosão de histe- -
ria coletiva. e o que induziu a essa histeria de massa foi exatamen
te a uniformização das tOicidas. ~ao sou psicólogo, mas sei que -
uma massa unifonne, embalada por comandos sincronizados, é ca
paz de :D:loVer montaDhas e fazer guet:ras:. Hitler valeu-se dessa téc
nica., durante a Segunda GueiTa Mundial. para levar o povo ale
mão a cometer os absurdos que todos conhecemos. 

Portanto, Sr.. Presidente, quem sabe, seria oportuno proibir a 
unifOII!litação das tOicidas nos estádios. Quem sabe, com isso di
minuirlamos o risco de novas explosões coletivas com violência, 
como as registradas no último fmal de semana. Isso, namrnlmente, 
sem descuidar de um policiamento eficaz e de uma fJSCa!ização IÍ
gida quanto à segurança dos estádios. 

Volto a repetir. as cenas mosttadas pela televisão, Sr. !'=i
dente, SI's e Srs. Senadores, deprimem qualquer pai de famllia, 
qualquer ser humano. VImOS jovens sendo chutados, apedrejados, 
paus atirados a toda otdem, sem que houvesse qualquer explicação 
para atos daquela natureza. 

Sr. Presidente. queremos repndiar esse fato, de fOI!Illl vee
mente, e peço a V. Ex" que o registre nos Anais do Senado Fede
ral. PeçO também às autoridades, ao Ministro Exiiaordinátio dos 
Esportes, o Pelé, que sugira, através da sua Pasta,. atos na:mativos, 
e que as autoridades policiais possam realmente coibir esses abusos. 

Era este o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (reotonio Vilela Filho)- Conredo a 

palavra ao nobre Senador Renan Calheiros. (Pausa.) 
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Conceôo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutla. 
(Pausa.) 

Con=le a palavra ao DObre Senador Bernardo Cabral. 
(Pausa.) 

Coneede a palavzaà IlChe Senadora Maduoe Pinto. (Pausa.) 
Con=le a palavra ao nobre Senador Autonio Carlos Maga

lhães. (Pausa.) 
Con=le a palavza ao nobre Senador José Roberto Arruda. 

(Pausa.) 
Con=le a palavza ao nobre Senador Eduaroo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Proouncia o se

guinte discurso. Sem revisão do o:tador.} - Sr. Presidente, Sr's e 
Szs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de refletir também so
bn:: o epis6dio de violência que cm:actelj:zoo o enrontro das terei
das do São Paulo e do Palmeix>s, no EsMdio Municipal do Pa
caembu, por ocasião da disputa entre aqtieles dois clubes pela 
Taça Jlllliore&. . 

O Senador Valmir Campe!o já abordoo esse assunto, mos
trando a sua preocupação, ~sive fazendo um apelo, que reitero, 
ao Ministro ExtraOitlinário do Esporte, Edson Aranles do Nasci
mento. Pelé, para que reflita com a Nação solire- ã melhor maneira 
de impedinnos a transfonnaç!!o do espetáculo mais importante da 
tradição do povo brasileiro, o futebol,. em violência. _ 

· Vamos pensar em alguns dos fatores: o que texá levado as 
torcidas unifonnizadas a estabelece:rem um verdadeiro duelo? Por 
que razão esse duelo passou daquilo que é da tiadição das toroidas, 
a música, o incentivo, o grito do gol, eventuais palavras, muitas 
vezes .agressivas, que são ditas, torcendo por seus jogadores e por 
seu time? Após o jogo, na hora em que justamente uma das torci
das estava comemorando a vit6ria, a outra adeittrou o campo, pe
gando paus, pedras, cauos, ellfim, o material de constr>ção que ali 

...&Stava como entulho, pois o estádio estava em refoana, tr.msfor-
mando esse material em aJmaS para bater nos adversários:. 

Ora, Sr. Presidente. s:n e Srs. Senacto!es, que estado de es
pírito terá levado jovens a essa batalha.? O ingresso naquele dia era 
gratuito. Obviamente, esse fato possibilitou a presença no estádio 
de pessoas que muitas vezes têm maiores dificuldade$ rmanceiras. 
pois eram joveDs com rendimentos relativamente baixos aqueles 
que acabaram se envolvendo naquela batalha. 

Que fator terá estimulado .essa violência? Não serã o 
caso de todos nós pensannos em maneiras de l!stimular as torci
das a terem gestos de confraternizaçãO-Ou outras fóm:ias de dis
puta, na torcida por seus times, que não seja- a da provocação, a da 
violência? 

Hoje, qualquer pai ou avô tem preocupação com seus filhos 
ou netos quando estes, aos 10,14,16 ou 17 anos, querem ir aos es-
tádios, porque age<a é gillllde a probabilidade de oconerem atos 
de vandalismo e de violência. Não é a primeim-vez que são regis
trados atos dessa natureza. 

O que aconteceu nesse dpmingo foi algo extraordinário e 
não é à-toa que as principais emisSoras de televisão, como a CNN, 
transmitiram as bárbaJ:as cenas, praticamente de guerra, para todo 
o mundo. 

É possível mesmo que o clima suscitado pelos meios de co
municação em tomo da volta do campeiO nmiiilial de boxe, Mike 
Tyso11, tenha propiciado um clima ainda de maioc desafio ao due
lo, à disputa IJSica eDlre as pesscas. 

É possível, por outro lado, qoe a ação da imprensa, ora 
usando, com respeito aos jogadores. determinados termos, como, 
por exemplo, "animal", ora incitando ainda mais. as torcidas para a 
prática de atos que podem resvalar para a violência, acabem por 
contribuir par.t. que se estabeleça. na :rea.Jidade. a violência. 

É preciso não traDsfonnãr as torcictas uniformizadas ~ 
verdadeiras gangues selvagens. em quadrilhas, como infeliZID.ell1e 
está ocozrendo. · · 

Temos tido notícias de que, muitas vezes, para se ingressar 
nessas tmcidas organizadas, é preciso até passar por testes, tãis 
como apanhar de parte da tcrcida. Então, o jovem que quer ingreS
sar tem que passar por um teste e apa.Ilhar de seus futuros compa
nheiros. Depois, alSO haja alguma cena de violência no estádio, 
aquele que não socorreu o seu companheirç acaba, na vol~ apa
nhando; aquele que apanhou de outros acaba também apanhando. 
São coisas que não poderiamcaracteri7arorganizações como essas. 

Vejo nos jamais que estio pensando.. até mesmo, em proibir 
. as totcidas uniformizadas. ~ao acredito que seja esta. a melhor m.a
neim.. Como proibir que as pessoas, por exemplo, venham a vestir 
a camisa. do seu clube favorito nahcn. de ingressar no estádio, jus
tamente quaudo o seu time vai dis!'ltar uma partida de tão gillllde 
significado? 

Seris importante que houvesse, da parte dos responsáveis 
pelos clobes, dos responsáveis por essas ton:idas e dos responSá
veis pelo Ministério de Esportes - o pnlprio Pelé tem uma respon
sabilidade no diálogo sobre esse assunto - uma reflexão sobre a 
questão. 

Ta.tnan!J,o é o impacto, tama:Dha é a preocupação que em 
cada lar se fala a respeito. Pude sentir isso porque, desde que 
aconteceu esse episódio na cidade de São Paulo, a todo momento, 
as rádios, as televisões estão cOmeritarido o assunto. São os pais e 
as mães que estão dando entrevistas. São ãqueles que dizem: 
''Puxa. mas eu gosto tanto de ir ao estádio de futebol!'' 

__ -Aqui, falo eu, pois Uma das coisas que mais tenho prnzer Da 
vida é de ir a um estádio de futebol, ir com os meus filhos e torcer 
pelo meu time ou ver a seleção brasileila. Existe coisa mais i.DJixx
tante para a cultura. para a tradição brasileira do que assistir um 
espetáculo como o de futebol.. seja DO Pacaembu, seja no Morum
bi,. seja no Mã.racanã. ou em qualquer das cidades brasileiras? 

O Sr. N ey Suasstin:a- Permite-me V. Ex a um aparte? 
·O SR. EDUARDO SUPUCY · Com muita honra, Sena

dor Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suaçsu~a - Senador, esse é um tema extrema
meDte importante. principabDente no País do futeboL Particular
nlent~ não sou muito chegadO a futebol, mas tenho "filhOS quC ... 
gostam muito. Cada vez que eles vão ao estádio fica uma preo
cupação se vão voltar. Creio que uma parcela grande de culpa é 
a falta do exeniplo das autoridades, como bem diz V. &•, prin::. 
cipalmente das- aUtoridades esportivas, os responsáveis pelos ti
mes. Mas uma outra grande parcela é a conivência das autori
dades policias, que permitem. primeiro, que Os torcedores in
gressem com objetos que possam servir para espancar os ou
tros. Mas o gue é pior; Senador, é que a punição prat~camente 
nio existe. É essa falta de punição e essa injustiça permanente
no País, em todos os canlpos, que texmina.Di por repercutir in
clusive nas nossas torcidas; criando problemas dessa ordem. 
Parabenizo V. Exa por estar abordando um tema tão importante 
como esse, no pa1s do futebOl, que tem dado ao mundo tantos 
exemplos de arte nesse esporte, mas hoje está dando maus exem
plos, como o que ocorreu domingo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agrndeço o aparte de V. 
Ex", Senador Ney Suassuna. É preciso que haja uma !'lnição vei; 
dadeirn. para aqueles que realizaram esses atos de vandalismo. E 
preciso que os órgãos da Justiça realizem os procedimentos neces
sários, Os órgãos- policiais realizem os inquéritos~ mas é-precisO 
que todos - os locutores de rádio e de televisão, os pais, a Federa
ção Paulista de Futebol, a Confedetação Brasileira de Futebol, as 
Secretarias Estadual e Municipal de Esportes, o Ministério Ex-
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trnordiná.rio dos Esportes -dialoguem sobre as medidas que pode
remos tomar. 

A Inglaterra e a Itália já têm experiência sobre como proce
der diante de atos de violência que vêm caracterizando a prática do 
futebol Precisamos também pensar como resolver os nossos pro
blemas sem o uso da violência, !;em o uso da anna. FOiam. utiliza
dos paus e pedras oaquele jogo e, a qualquer momento, também 
podem ser utilizadas armas de fogo, canivetes, facas; porém. m,es.. 
mo paus e pedras, nas mãos de pessoas enfurecidas, significam-ar
mas de exb:ao!:lfinária violência; tanto que, infelizmente, ellCO!liia
se no Hospital das Clínicas, em estado de coma, um jovem são
pauliDO de 16 anos, Mán:io Gasparin da Silva, que poderia ser 
qualquer dos jovens brasileiros. 

Assim. Sr. Presidente, venho conclamar a tcxios no sentido 
de se criar um estado de espírito e promoverem-Se ações que pos
sibilitem, sobretudo, a juventude brasileiia ir aos estádios de Iüle' 
bol com outra mente - claro, torcendo por seus times. Quem. sabe 
podexão ser tOmadas iniciativas até mesmo de confraternização en
tre torcidas, como, em Sãcr~Paulo. por exemplo,. enli:e aS torcidas 
do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Portu
guesa de Desportos e de todos os demais timest quem: Sabe pode. 
.Ião as torcidas realizAr eventos esportivos; quem sabe possam tro
car as camisas: por exemplo, a torcida do São Paulo realizar uma 
pãrtida com a camisa da torci~.~ Palmeiras. Vamos ~gerir que 
essas torcidas compitam. en;n~ de quem faz a melhor música. 
quem leva a melhor escola ·de' samba cu a melbor banda para o es
tádio. Vamos transformar o encontro das grandes torcidas em 
eventos cultuJ:a.is saudáveis, e não permitir acOri:tkimentos que ve
nham a preocupar, cada vez mais, a família brasileira. 

Sr. Presidente, neste instante, nós, as Lideranças do Partido 
dos Trabalhadores no ·senado e na Câmaza, juntamente com o Se

-nador José Eduardo Dutra e o Deputado Milton Temer, iremos en
tregar ao Presidente JO<é Samey requerimento sobre a fonnação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente às formas pe
las quais as autoridades monetárias estão realizando as intervençõ
es no Banespa, no Banelj, no Banco Econômico e demais institui
ções fmanceiras. Foi muito importante que mais de uM tetço de 
Deputados Federais e de Senadores assinassem este requerimento 
de formação da CP!. o qual será entregue, neste momento, ao Pie
sidente José Samey. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela filbo) • Con<>:do a 

palaVIa ao nobre Senador Epitacio Caf'Oteiia. (Pausa.) 
Coocedo a palavxa ao nobre Senad<r Lúcio Alciintar.L (Pausa.) 
Cancedo a palavr.t ao nobre Senador Edison Lobão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senadcr Júlio Campos. V. Ex• 

dispõe de 20min. - -
O SR. JÚLI_O CAMPOS (PFL-Mr. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, SI's Semdoras e Srs. Senadores, já 
conseguimos a assinatura de vários Líde(e:s partidários para teqUe
m:mos, na tarde de hoje, urgência a um projeto- de lei de nossa au
~ que denomina de 11Aeroporto Intemacional Tom Jobim11 o 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o tão conhecido Aero
porto do Galeão. 

O Senado Federal e, em seguida. a Câmara dos Deputa
dos farão mais do que uma justiça a esse grande brasileiro, que 
durante a sua vida cantou, em versos, o nosso País. tai:to aqui cano 
no exterlcr. 

Mas o assunto que vamos abordar na tarde de hoje diz res-
peito a um problema gravíssimo, que todo o Brasil está acompa
nhando pela imprensa: o assalto aos caminhões de carga deste País. 

No início do mês de junho do corrente ano, a Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo instalou uma Comissão Parla-

mentar de Inquérito para investigar a participação de policiais ci
vis e militares em quad:rilllas especializadas em roobo de cargas. 

O problema de roubo e receptação de augas, pelas caracte
rlsticas~ pela abrangência e mesmo pelo simples fato de ser delito, 
está a merecer das autoridades competentes ação decidida e forte, 
não s-om.ente no que diz respeito- à atualização do setor das forças 
de segurança. das Policias Civil e Militar, mas também em refCiência 
àsmu~quesefazemnecessáriasna~legislaçãopenal 

E inacreditáveL mas enquanto entre nós o crime se organiza 
e age cada vez com mais ruSadia e sofisticação. o Estado move--se 
rooceiramente. apoiado em equipamentos e leis não adaptados às 
exigências e à dinâmica da sociedade modema. 

As cargas transportadas por caminhões tornar.un-se alvos 
privilegiados das gangues, especialmente no Estado de São Paulo, 
no Rio de Janeiro e no Centro-Sul do País. Até mesmo no meu Es
tado, Mato Grosso, e em Mato Grosso do SUl, Estado vizinho e ir
mão. já. começw a haver esse tipo de assalto. CiD.qüenra por cento 
dos roubos de cargas acontecem na Grande São Panlo, em plena 
luz do dia. 

As quadrilhas aluam como empresas, têm boa estrutura, 
posSuem em seus quadros poliçiais comiptos. espiões, assaltantes, 
receptadores e distribuidores. E uma verdadeiia quadrilha empre
sarial. Todos esses elementos tém nivel hierárquico precisO e exe
cutam suas ações- COD1 eficiência e tapidez., pois o produto do rou
bo é vendido nas praças principais das cidades duas ou três hOillS 
após o assalto. 

Essa modalidade criminosa é recente no BrasiL mas está se 
desenvolvendo rapidamente. De acordo com dados fomecidos por 
jranspOrWioras, em I 992, em São Paulo, foram roubadas merca
dorias no valor global de US$8,200 milbões. Em 1993, no ano se- · 
guinte, o montante saltou I""" US$43 milbões. No ano passado, 
em 1994, a cifra atingiu US$85 milbões de mercadorias roubadas, 
em pleoa luz do dia. por essas quadrilbas que atuam no BrasiL Esses 
dados ttaduzem um crescimento de 900% em apenas quatro anos. 

Os malfeitotes agt:m em cadeia, de tal fonna. _que o produto 
roo.bado tem comprador estabelecido antes do fato. Os artigoS 
mais visados são aqueles .lie ~ garantida pela necessidade 
da pol"Iação, r=indo especialmente sobre medicamentos, cigar' 
:ros. tecidos, pneus. came, c:ilçados. autopeças e artigos eletroele
trôoicos.. 

A dimensão atingida pelo problema tem provocado mudan
ças significativas nas segur3doras, cuja gruxie iDaioria não mais
aceita proteger cargas. Somente 10% o fazem e sob determinadas 
condições. Na primeiia semana de junho úhimo, o Instituto de 
Resseguros do Brasil por exemplo, aumentoo em 50% o cus.to do 
seguro de carga, cootemplando apenas 70% do valor dos produtos 
transportados. E, é óbvio, o aumento do seguro é repassado I""" o 
preço fmal pago pelo consumidor. 

Por sua vez. as corretoras __ instituíram departamentos de in
vestigação com equipamentos até mais sofiSticados do que as da -
própria policia, dispondo de cadastro gexal e história dos motais
tas do País, bem como de listas dos indivíduos suspeitos de espe
cialização nesse tipo de ilícito penal 

Na estrutura organizacional dos bandos que praticam OrOu
bo de carga, o distribuidor é elemento de grande importância I""" 
o destino do resultado obtido no roubo; é esse memlxo que emite 
as notas ftseais falsas para dar cobertura às mercadorias e colocá
Ias DO comércio. 

O Sr. Ney Suassuna- Permita-me V. Ex• 11m aparte? 
O SR. JUUO CAMP~S- Ouço V. Ex• com muito prazer. 
O Sr. Ney Suassuna- E preocupante o fato de que, em um 

país que se utiliza do b:aDSpode rodoviário, como O BrasiL a inse
gurança das estradas seja tão grande. Há poucos minutos. dizia ao 
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Senador Eduardo Suplicy que a ím.Jrunidade é o maior incentivo à 
violência nos campos, mas a impunidade oos- ãssaltantes de carga 
é o maior incentivoj)ara que as quaâiillias se formem cada vez em 
maior quantidade. E preciso ·que combatamos isso, até por uma ra
zão simples: daqui a pouco, não haVerá-seguradora que queira se
gurar carga. se esse tipo de criminalidade continuar nesse ritmo 
crescente. Além do mais, as famílias, principalmente as dos cami
nhoneiros, ViVem irftr.mq'iiilas poitiUe não sabem se os chefes de 
famílias voltam às suas :residências, pois cada viagem é uma aven
tura. muitas vezes, sem volta. 

O SR. JÚLIO CAMPOS • Incorporo, com muita h= o 
aparte do SenaBorNey Sua.ssuna ao meu pronunciamento. Real
mente. o mais grave de tudo é que, além do assaho e do p<ejulzo, 
temos tido muitas mortes. O assaltante, além de querer o produto 
do assalto ainda tem a maldade de matar, assassinar a sangue frio 
os nossos motoristas, que são trabalhadores que aju~ no desen
volvimento nacional. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. SeD>dores, o Código Penal Brasi· 
leiro, diarite dessa problemájica. séria e extremamente" preocupante, 
precisa ser modificado com urgênciã. Em face da ausência da le
gislação específica, o que vem impossibilitando as autoridades 
competentes de reprimir os criminosos,- é preciSo tonia.r povldên
CÍ'!S imediatas, no sentido de der aos poderes públicos os instru· 
ment.os legais e imprescindíveis à execução do seu papel :prepcm. 
derante pára garantir a proteçao aos cidadãos e ~ aos assas-
sinos e criminosos. - --

Nesse sentido, apresentei a esta Casa Projeto de Lei n° 170, 
de 1995, propondo o apetfeiçoamento dos artigos 157 e 180 do 
Código PenaL A iniciativa, qúe certamente merecerá o apoio-dos 
eminentes Senadores., trará como conseqüência ·a tipificação clara 
do delito de roubo e receptação de cargas em nosso PaíS. 

Neste instante, apelo aos eminentes membros da Comissão 
de Constituição. Justiça e Cidadania desta Casa, que estão incum
bidos de examinar o nosso projeto, que agilizem a sua aprovação. 

Há poucos dias, conversando com o_ eminecle Senador Ra
mez Tebet, fazendo-lhe um apelo, S. Ex• disse-me que ~tava em 
chlvida porque há uma Comissão Nacional, formada por grandes 
juristas brasileiros, incumbida de fazer a reviSãO do Códij:o ~ 

Meu Deus, se essa Comissão dim.órar Imüto, V.llmos ter 
centenas- e centenas- de -brasileiros-mQrtos-por-aY....a.lta em estradas-e
não temos leis para puni-los; vamos ter milhões ê milhões de reais 
ou de dólares em mercadorias assaltadas e não-.temos Como punir 
esses ~tantes; vamos ter centenas e centenas de policiais, quer 
sejam civis oo militares, envolvidos nessas gangues e não teremos 
como puni-los. · 

Portanto, faço, neste instante, um apelo aos membros da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, em es
pecial ao Senador Relator dessa matéria. para que não úD.Peçam a 
votação desse projeto. para que não seguiem a votação desse pro
jeto de lei, que é de vital importância p:ua o nosso País. Como rep
resentante de Mato Grosso. Estado fronteiriço com dois países vi
zinhos, Bolívia e Paraguai, quero registrar que j.i estai:noS seD.t.Ítldo 

· os constantes assaltos aos cammbões de mercadorias que por lá 
transitam. que culmioam na morte da maioria doS condutOies des
ses veículos, deixando centenas e centenas de viúvas e milbares de 
f"Uhos sem pais. 

A todas as personalidades e aos nossos Senadores que com
põem aqueJa Coniissão, o nosso apelo pala que--esfudein e acele
rem a votação desse nosso projeto. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cinco minutos, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB·PB. Para uma c;o. 

mnniaição inadiá.V~el Sem revisão do orã(fof.) - Sr. Presidente, sn 
e Srs. SenadoreS, leio pam que conste dos Anais do Senado, carta 

eodereçada ao Senhor Presidente de República por entidades da 
classe empreSariaiJ2arai~ 

''Exce]Ç,DtÍSSiiD,o Senhor 
Doutor Femando Henrique Cardoso 

--Presidente da República do Brasil 
Senhor Presidente, 
São sigÔa.tárioS deste documento re;Presen1a:D.tes 

de entidades que congregam empresários dos segmentos 
primário. secundário e terciário da econOmia, preocupa: 
_ dos_oom a dificil situação com a qual se defrontam, nes. 
te momento da vida econômica e social do País, particit---=
latmente do Estado da Parmôa, que vem a Slla presença, 
com o intuito de expcr o grave quadro da ec:Onomiá do 
Estado e., apelar para a sensibilidade de Vossa Excelên
cia a fim de que sejam encontrados caminhos para rever-
ter a situação. . 

A Panuõa passa·pela mais aguda crise de suare
cente vida económica e social. 

As atividades comerciais, industriais, agro-pastO
ris e de serviços, enfrentam diflCUldades iD.descritív"eis, 
caminhando, não é exagerado af.IIDl31", para inevitável 
estado de falência de empresas de todo o porte. 

Tudo isso conseqüência da política restritiva qUê 
se instaloo no País, a qual, se persistir. conduzirá inevi-
tavelmc;n.te à aceleração do processo recessivo. 

E verdade que o pretexto da adoção dessas medi
das objetivou inibir o consumo, cuja ~feria foi sentida 
nos primeiros momentOs da implanta.ção do Plano de 
Estabilidade Económica. todavia, passada essa fase, iS 

- que OCOJre, de fato, é uma violenta retraçãO no consumo, 
determinada pela ausência de crédito e por juros eleva
díssimos, cobrados pelos bancos, só companíveis à agio
tagem ilegitimamente ~ticada, desta fomta oficializada 
através da rede bancária: que vem obtendo lucros eleva-

- dissirilos. Basti proceder análise comparativa entre os 
b!:i!l~nços desses- institutos de--Ciéditc--eom-OS--de--tstabcle-. ~ 
cimentos do comércio e da indústria para se constatar 
quão desigual é o quadro. 

Como se não bastasse a restrição ao credito e a re
duçio do meio Cffi:ulante, OODCOIIe!Il fortemente para 
agravar esse cenário. aviltando o poder de compra do 
CO!lSUillidor, trazendo como conseqUência a queda das 
vendas, o desemprego e o não recolhimento aos cofres
públicos de imposto e taxas, cujo volume, só conside
rando comérciõ e fudústria. equivale a 90% da receiti 
estadual. que fmancii Os encargos públicos. 

N"'ao se vislumbram saídas para tão ingente crise. 
senão inadiáveis-providências que deteiiD..inem: 

Imediata redução des taxas de juros a nivel de 
economia estabilizada; 

Levantamento das restrições ao crédito; 
Redução dos depósitos compulsórios retidos pe

los bancos. 

Com estas providêricias, no mínimo, siõa'lizam
se caminhos para atenuar a grave crise, devolvendo à 
atividade produtiva a esperança de retomar o ritmo de
sejado. 

Preocupa, do mesmo modo, a consolidação do 
Piano de Estabilidade Económica • o Plano Real • para o 
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qual se declara o firme prop:Ssito de colabotar, apoo.tm
do como medidas indispensáveis à sua ma.nutenção: 

Reforma Tributária; 
Reforma FISCal; 
Reforma da Previdência Social; e 
Agilização dos Progi:amas de Privatização das 

Empresas Estatais. 
Tais medidas. CO!IlO se pode depl:oendeo:, consti· 

tuem a!temativas para que se retorne à namalidade da 
atividade produtiva. sendo imperiosO ressaltar o iirestri
to apoio à corrtinuidadc de providências que visem a 
presexvação e a CODSOlidação do Plano Real.. 

Na expectaliva de que o elevado espirito po!blico 
que ociema as decisões do Govemo compreenda as razõ
es do apelo ora formulado, aproveitam o ensejo para ex-
pressar respeitos cumprimentos. - · 

Respeitosamenle, . 
Cemro das Indústrias do Estado da p.,.,'ba • 

CJEP • . 
Federação das Indústrias do Estado da Pailllôo •• 

Seguem-se dezenas de entidades que subscrevem este im
portanle documento ao Senhor Presidenle da Repo!blka. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, como V. Ex's podem 
ver, este documemo reflete aquele estado de espirlto que p-ocurei 
denunciai aqui. recentemente, em discuiso que prcmmciei. neste 
plenário. no qual solicitei a flexibili:zação da política ecoDÔmÍCa do 
Governo,. tendo em vista. jUstamente. o leva.ntamento das restriçõ
es ao crédito, que passam, sem dúvida alguma, pela gradnal baisa 

do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Sr. 
Gustavo K:rause Gonçalves SobriDhO, as seguintes infoimações: 

I) Quais têm sido as providências tomadas pelo Ministério 
para coibir a exploração, corte e comercialização ilegal de mogno 
{!iwieJenia macrqphy/Ja) nos Estados do Pará. Mato Grosso, Ron. 
dôniae Acr.e? 

2) Quantos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) 
foram submetidos ã aprovação este ano no Ibama? Quantos dos 
PMFS aprovados para este ano e dos que estão em- cw:so _contem
plam exploração de mogno? Quais são as empresas responsáveis 
potestes Planos de Manejos. em que voblme se dará a explcnção? 

3) De que mecanismo dispõe o Ibàma para r!Scalizar os Pllf. 
nos de Manejo ap:ovados? 

4) Que iniciativas têm sido tomadas pelo Minis;ério nO
sentido de ampliar os coohecimentos existentes sobre o estoque re
manescente de mogno DO Brasil. especificamente no que diz res
peito a ecologia, silvicultura,e genética? 

5) Quais os critérios de elegibilidade para aprovação de PJa. 
nos -de Manejo Fla:estal Sustentável? Empresas autuadas por in
fração podem ler aprovados novos Planos de Manejo? 

6) Cópias dos relat6rios e demonstralivos de autos de infra. 
çlio R>ferenles ao Plano de Açlio In!egtada de F>Sca!ização e Visto
ria Técnica, t<ali7ada em coo}mto pelo Ibama, Funaí e [)eparta. 
riiento ~de PoHcla Federal em outubro e dewnlro de 1994 nos Es· 
fados do Pará e Mato Grosso; 

7) Cópias dos relatórios demonstrntivos de autos de infra
ção das ações de fiscalização realizadas pelo lbama posteriormeil1e 

Justificação 
das taxas de juros, sem o que. evidentemente. dificilmente podere-- ... O proressi> de explornção predatória do mogno Swietenla 

macropbylla já vem se desenvolvendo há muito tempo. tendo em 
vista. seu alto valor comercial nos mercados nacional e internacio
nal gumde parte dessa exp!Otaçlio se dá de foona ilegal, muitas ve
zes em áreas indígenas e unidades de conservação. A retir.lda de 
mogno de forma seletiva e indiscriminada está colocando sob risco 
o futnro da espécie. tendo em vista as car:acterlsticas de seu pro
cesso de regeração. 

mos evitar qUe marcheinos.. dentro de pouco temp:>, para um cres
cente e grave quadro recessivo na economia do País. 

Era o que tiDb"a a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) • Conoedo a 

palavr.l ao nobre Senador José Ednardo Dut:ta. (Pansa.) 
Concedo a pala= ao nobre Senador Bemardo Cabia!. 

(Pausa.) 
S. Ex .. desiste da palavra. 
Conoedo a palavra à nobre Senadon. Marluce Pinto. (Pausa.) 
Conoedoa palam. ao nobre SeDada: AiiooioColos MágaJbães. 
Conoedo a palavra ao nobre Senador Joo~ Roberto Anuda. 

(Pausa.) 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre-

táriO em exercido, semdor Lev:y Dias. ----

É lido o seguinte: . 

REQl!ERIMENTO N" l.ll'J, DE 1995 

Requeiro nos termos dO arlígo 256 do Regimento Interno 
do Senado Federal a retirada do PLS n• 71195, de minha autoria. 
tendo em vista suas disposições teiei:ri sido atendidas em. outras 
proposições posteriores. . 

Sala das Sessões, 22 de agOsto de 1995.- Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Fllbo) - O reque
rimento lido será publicado e incluido em Ordem do Dia. nos ter
mos do disposto no art. 256, § 2•, b, 2, do Regimento Jntemo. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. r• Secre
tário em exercíciO, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.120, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos temJ.os dos artigos SO, parágrafo r e 5°, inci

so xxxm da Constituição Fedem!. seja fcmecido pelo Ministro 

A importância do moguo pára as populações trndicionais da 
Amazônia brasileira, 'bem como pua a indústria madeireira, toma 
urgente a bisca de soluções que não s6 garantam a sustentabilida- ... 
de da espécie, como também gerem allemativas econômicas para 
os envolvidos na exploração madeireiia. -

Nesse sentido, toma:se mgente a defmição de uma política
õbjetiva que COl'ba a retirada e o tráfico ilegais de madeiia na 
A.Inaz&ia, presetvando a floreSta para as gerações futuras. 

As constantes campanhas intemacioriais pela parãlisa.ção da 
exploração e do comércio do mogno têm trazido às autcridades 
bmrileira.s questionamentos aceroa do controle e da fiScalização 
sobre a retixada de mogno no Brasil É importante que o governo 
brasileiro responda a esse questionamento com uma política cla:t<t.~ 
que busque, além de mecnúsmos ágeis e eficientes de fiscaHzação 
e controle, a conscientização da.qoeles que vivem da exploração 
madeireira. -

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995. - Senadora Mari
na Silva. 

(À Mesa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (fe«onio Vilela Filbo)- O requeri· 
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do · 
inciso m do art. 216 do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercicio, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguinteS: 
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RE.QUERIMENTO N• 1.121, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, do Regimento Inter

no, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 92. de 1995-Com
plementar~ que altera dispositivo da Lei Complementar I1° 69, de 
23 de julho de 1991. que dispõe sobre as llOIIllaS gemis de QIEaDÍ· 
zação, o preparo e o emprego das Forças AnDadas. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995.- Elcio Alvares
Sérgio Machado - Hugo Napoleão - Romeu Tuma - Jader 
Barbalho - Ramez Tebet. 

REQUERIMENTO N° 1.122, DE 1995 

Seuhor Presideote, 

Requeremos, !lOS le!:mos do art. 336, alínea b, do Regimen
to Intemo, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 
1995 (n• 290/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos de 
Agente Penitenciário1la Caireira Policial Civil do Distrito Federal 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995. - V a!mir Cam· 
pelo, PTB - Edison Lobão, PFL - Bernardo Cabral, PP -
Geraldo Melo, PSDB - Epitácio Cafeteira, PPR - Nabor Jú· 
oior,PM!)B. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)· Os reque
rimentos lidos seriio votados após a Ordem do Dia, na fOima do 
disposto no art. 340, Ii, do Regimento lntemo. 

ORDEM DO DIA 
Item único 

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
N" 93. DE 1995 

(Em regiriie de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno lÍirico. do Projeto de Lei da 
Càmam n• 93, de 1995 (n• 4.235/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tribunal Superior do Tiabalho, 
que a1teia a Lei n• 8.432, de 11 de junho de 1992, para 
redefmir as jurisdições das Juntas de Conciliação e JuJ. 
gamento nas Regiões da Justiça do Tillbalho e dá ou!Ias 
providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania) 

A Presidência esclarece ao Plenário que o projeto -recebeu. 
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, qualro 
emendas de autoria dos Senadores Lúcio A!cànlar.l e Rooaldo Co· 
nhaLima. 

Sobre a me~ emendas que serão lidas pelo Sr.l0 Secretá
rio em exercício~ Senador Levy Dias. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAN"1 

Dê-se ã ementa do projeto a seguinte redação: 

A Presidência recebeu, do Baoco Central do Brasil, Oficio -
n• S/47, de 1995 (n• 2.14&'95, na origem), solicitando, nos termcs 

'Redefme as áreas de jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Tra- · 
balho, alteraodo a Lei n• 8.432, de 11 de junbo de 1992 
e dá outras providências". da Resohrção n• 11, de 1994, do Senado Federal, aotorização pata 

-que o Governo do Estado do Cear.í possa conllatar operação de 
crédito extemo junto ao Baoco Intemaciooal para a Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, no valor de setenta milhões de d6Iares 
americanos equivalentes a sessenta e dois m.i.Ibões,. setecentos e 
vinte mil reais, em 31 de """'iOde 1995, cujos recursos .seriio des· 
tinados ao fmanciamento do Projeto de Combate à Pobreza Rural 
noCeaú. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômiéos, onde 
aguardará a complementação dos documentos _necessários à __ sua 
tramitação. -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) • Sobre a 
mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Se-
nadorLevyDias. -

É lido o seguÜJ.te: 

SGMIP977 

Brasília, 22 de agosto de 1995 
Seuhor Presidente, 
TetJbo a honra de COIIlllilicar a Vossa Excelência, em aten~ 

ção ao Oficio n• 137/95, da LidOrança do PTB, a indicação do De
putado Hilário Coimbra, como titular, em substituição ao Deputa
do Nelson Marquezelli, para integrar a atual Comissão Mista de 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

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

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) • Seri feita a 
substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho), Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 79 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Justificação 

A Emenda'"visa corrigir e melhorar a redação da Emenda do 
projeto de Lei. 

·sala das Sessões, 3 .de agosto de 1995.- Senador Lúcio A!· 
cântara (PSDB- CE). . 

EMENDAN"Z 

Sufrima-se o art. 25 e rennmere-se os demais dispositivO&. 

Justificação 

O Projeto de Lei propõe redefmir as jurisdições das Juntas 
de Conciliação c Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho. 
_ Na confonnidade da justificativa do TST a preposta visa 
apenas a careção das distorções da estrutura orgaojzaciooal da ju
risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Tra· 
balho. posto que são inúmeros os Municípios e cidades do País. 
daotes jurisdicionados por detenninada Junta, que na proposição 
levada à sanção presidencial inseriam-se nas de outras a serem 
criadas e, afl.Il34 vetadas, ocasionando questionamentos sobre a jl
risdição de qual Junta de Conciliação e Julgameoto estariam su· 
boxdinadas. A preposta não cogita de alocação de recursos não ge
rando despesas de qualquer ordem, limitando-se, tão--someote, a 
oorreções dos inúmeros equívocos e-omissões de Municípios ex
cluídos da jurisdição t:raba1hista. verificados no texto da Lei D0 

8.432/92, bem como a inchrsão de outros posteria:mente criados 
por Leis Estaduais. . 

Sucede, que a Coorissão de Constiluição e Justiça e Roda· 
ção, da Câmara dos Deputados acrescentoo artigo ao Projeto de 
Lei n• 4.235, de 1993, dando ao artigo 710 da Consolidação das 
Leis do TillbalhO (CLT), nova redação, dispoodo que cada Junta 
terá uma Secretaria Sob a direção de servih timlar de ~ de 



216 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

nível superior que por provimento efetivo, indicado pelo Presiden~ 
te da respectiva Junta ao Presidente do Tnõunal Regional do Tra
balho, paxa exercer as funções de Ditetor de Secretaria .. ~ 

A Emenda aprovada pela CCJR da CâmaJ:a dos Deputados 
invadiu área prívaUva dO Juâiciário coiifame disposição constittl
cional ( art. 96, inciso ll.lella d) que é pxóprio do Poder Judiciário dis
por sobre matéria de alteração da organização e da divisão jUdici.lria. 

AiDda, é evidente que a Emeuda da CClR da Câmlna dos 
Depltados versa assunto estranho ao projeto de lei de autoria do 
TST, contrariando disposiçl!o regimental (art. 125 c/c art. 119, § 2• 
do RICD). A Emenda da CClR versa sobre matéóa de seu campo 
temático estranho ao projeto. . __ -

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1995.- Senador Lúcio Al-
cântara (PSDB- CE). . 

EMENDAN"3 

No inciso II do art. 13 do Pr~eto de Lei da Câmar.J. n• 93, 
de 1995 (n• 4.235, de 1993, na Casa de origem), onde se lê "São 
JoSé do Rio de Pei!e'! Ieia-9~e ''São João do Rio c;lQ~ejx~"- _ 

Justificação 

O município juriSdicionado à Junta de Conciliação e Julga
memo de Cajazeins denomina-se São João do Rio do Peixe e uão 
São José do Rio de Peixe CXJmO e&á grafado no teXlri do Projeto, con
fo=e COJJsta na Constituição do Estado da P.u:uôa, desde 1989. 

T:rn.ta-se do antigo mnoicípio de Antenor Navarro. 
Sala das Comissões, 7 de agosto ôe 199$.- Ronaldo Cu

nha Lima, Senador. 

EMENDAN"4 

Suprima-se o art. 25 do Projeto de Lei da CâmaJ:a n• 93, de 
_]995, que da nova redação ao art._ 710 da Cousolidação das Leis 
do Trabalho. 

Justificação 

A matéóa do projeto está circunscrita a redifm;<çã<> de juris
dições de Juntas de Conciliação e Julgamento nas diversas regiões 
do País na forma já estabelecida pela Lei n• 8.432, de 11 de junho 
de 1992. 

Por proposição do Relator foi adicionado um artigo (25) al
terando a redação do art. 710 da CoiJsolidação das Leis do Traba
lho, para limitar o provimento do cazgo em comissão de Diretor de 
Secretaria das JCJ eXclusivamente a servidor eTetivo de nível su
perior® respectivo Tribunal. 

Embora materialmente justiflcável, a· emenda Dão guarda 
relação de pertinência com o objeto ma~Iia.l do _projeto encami
nhado, desviando-se do seu sentido. 

Ademais, o disposto no art. 37, V da Cooslituição Federal 
padece ainda de regulamentação para definir uão apenas os cazgos 
que serão preenchidos por servidores de catreÍia técnica ou proflS
sionai.. mas também os casos e condições de exerclcio. Sendo a lei 
reguladora de conteúdo genérico? resultará em prejuízo o trata
mento casuístico da matéria. Neste mesmo sentido baverâ desi
gualdade de aplicação do princípio constimciooal à medida em 
que os demais órgãOs ao Poder Judiciário, ru mesmo dos Poderes 
Legislativo e Executivo não estão obrigando à mesma forma de 
provimem.o.. - -

Sala das Comissões, 7 de agostó de 1995. - Ronaldo Cu· 
nha Lima, Senador. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo-a 
palavra ao nobre Senador Ronaldo Culilia ~ima 

O SR.. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para um 
esclarecimeDlo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SRA.s e 
Srs. Senadores, a matéria está em regime de urgência e estão na 
mesa. quatio emendas que demandam indagações }lrídicas e análi
se mais profimda. Indago a V. Ex• se a matéria, em face da sua 
CQIIlplexidade e com a aquiescência dos Líderes. poderia receber o 
parecer da Comissão de ConstintiÇão. Justiça e Cidadania, eXtiDta 
a urgência. já qUe existem eni plenário quatro emendas da maior 
responsabilidade. 

O Sr. Teotônio Vilela Filho, r' Vice--President:e, 
deixa a cadeira da presidinckz, que é ocupada pelo Sr. 
José Sarney, Preside7tte. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quatro emendas fe>
ram oferacidas perante a Comissão de Coostituiçl!o, Justiça e Ci
dadania e uma emenda seri. ofereCida nO plenário - ela já está s~ 
bie a mesa. Isso imjllica a retir.lda da mal&ia por 4 dias úteis após 
o parecer do Relator, que é o Senador Fr.mcelino Perein. 

Nos termos do disp::lsto no art. 140. a. do Regimento Inter- -
no, designo o Senador Francelio.o Pereira: pata proferir o parecer 
sobre o projeto e as emendas,· em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. -

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) - Sr. Presi
dente, terei que proferir o parecer agora? 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) -V. Ex' ter.l que pro
ferir o parecer sobre o projeto e as 4 emendas neste instante, por
que a matéria está em regime de urgência. Mas se V. Ex• quiser 
pedir algum praz<!, poderá fazô-1o, e a Mesa o CODCedelá. 
_ A SRA. ,JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra, 
pela ordem, à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem. Sem re
visão da oradora.} -Sr. !'residente, já que esse projeto ter.1 um pra
zo de 4 dias, em ru:ão-de emendas apresentadas em plenário, en 
indap de V. Ex' se o Relator uão poderia dar o seu parecer 
ap6s ap=iar também as enlendas encaminhadas agora em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Relator deve pro
ferir o seu parecer, inclusive sobre as emendas apresentadas peran~ _ 
te a Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. Em seguida, -
lida a emenda apresentada em plenário, aí sim, nesse caSb ele terá 
4 dias para proferir parecer sobre a emenda apresentada em plecirio. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente. ao pro
jeto focam apresentadas... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Eu pediria a V. Ex' 
que nos desse a honra de falar de pé. 

. O SR.. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente, ao pro-
jeto foram apresentadas. algumas emendas. Agora estou sendo in
fonnado que foram apresentadas novas emendas. Pergunto a V. 
Ex• se texei que dar agota Q meu parecer sobre o projeto e as 
emendas já apre,.,.ados perante a Com.issão. E eu não daria o pa
recer sobre as emendas apresentadas hoje, porque não as conheço. 

O SR. PRESIDENTE (José San>ey)- Pelo Regimento, V. 
Ex• teria que dar parecer sobre o projeto. Em seguida, sobre: as 
emendas apresentadas na Comissão de Constituição, _Justiça e Ci
dadania. Assim, estaria concluída essa fase de fonnação do pr<>
cesso. Mis Se for ãpresentada emenda em plenário - como já foi 
apresentada e CO!lSta. da Mesa-, aí. sim. V. Ex• teria quarro dias 
para dar parecer a essa emenda, na fonna do Regimento. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (!'FL-MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores. tenho a impressão de que mais do que a crise do Banco 
Econômico ou qualquer outro fato importante para esta Nação. 
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muita gente. políticos, autoridades do Poder Judiciário estão 
acompanhando atentamente este projeto, que veiq do Tribunal Su
perior do Ttabalho. Ele foi discutido pela Câmara dos Deputados e 
se enco.tttra agora no Senado tia República. 

O Sr. Eduardo Suplicy • Pexmite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. FRANCELlNO PEREIRA • Pois não, Senador Su

plicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Entendi que V. Ex" teria quatro 

dias paxa a apresentação do parecer. . . 
O SR. PRESIDENTE {José Saniey. Fazeude soar a cam

paiDba.) - Senador Suplicy, o Senador Francelino Pereira está dau
do parecer sobre a matéria. V. Ex• não pode aparteã-lo. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA- Sr. Presidente, em tor
no deste projeto se mobilizaram pessoas inteiessadas, que mantêm um 
cootato penrumente, direito ou indi:reto, com o Relator da matéria. 

Percebi!.-se que se trata de assunto relacionado com a Justiça 
do T.raballio, pprque, no Brasil. é nela que se desenvolve uma polí~ 
tica de provimento de cargos nem sempre attavéS de Concuisos pú
blicos. através da qual pratica-se o neJX>tismo, -a nomeação de pa
rentes, filhos, irmãos, espoSas e compaDheirn.s. Isso, vem contri
buindo, de uma forma desconfortante, paxa o desprestígio da Justi
ça do Trabalb.o no Brasi_I. 

Ora. ã IióSSa Tótma.Ção, Sr. Presidente, sempm foi no seõ.ti.
dó de respeitar a justiça, como :>e ela fosse um verdadeiro mito. O 
magistrado é aquele que decide, é aquele que esruda, é aquele que 
exerce a suá. função com isenção e, conseqüentemente, ao magis
trado não cabe envolver-se em facções ou grupos que defendam essa 
ou aquela posição ou este ou aqueles instromentos para nomeações. 

Ora. o projeto que está em discassão no plenário- está em 
minhas mãos. De um ~omento para outro - e confesso que excedi 
o prn.zo para apresentar o meu parecer-. as lideranças políticas. no 
_1;~. requereram urgência para ele. que é o único projeto que 
está na Onlem do Dia nesta tarde. · 

Enquanto isso, os telefones tilintam pelo Brasil inteiro e nos 
gabinetes do Govemo. nos gabi.D.etes de Deputados e de Senadores 
chegam telefonemas e pedidos de toda forma. como se estivésse
mos discutindo uma matéria da mais absoluta importânCia para a 
vida econômica. social e política do País, quandO, na verdade, tra
ta-se exclusivamente de um diretor de Secretaria de Junta de Con
ciliação e Julgamento na Justiça do Trabalho. 

Hoje pela manhã - p<>rque informado ontem em Belo Hori
zonte de que as lideranças no Senado requereram urgência para 
este projeto, não me permitindo tempo paxa debruçar-me mais 
atentamente sobre o assunto -, alinhei algumas considerações que 
vou ler a titulo de relatório e de parecer. -

Rdatório 

O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e ori
ginário do Tn"bunal Superior do Trabalho altera a Lei n• 8.432, de 
1 I de junho de !992, para redefinir as jurisdições das JuDias de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho. 

O projeto é constitucional e juridlOO. 
Na Câmara dos Deputados foi acrescentada uma emenda. 

transformada no art. 25 do projeto ora em exame pelo Senado. 
Desde logo uma observação. <;_wnto ao projeto em si, que tra

ta da<futriruição das Juntas de Omciliaçãn e Julgamento no BrnsiL 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador France1ino 

Pereira, apenas para facilitar os nossos b:abalbos, gostaria de infor
mar V. Ex• de que há um requerimento sobre a mesa pedindo a ex
tinção da urgência. Nesse sentido, consultaria V. Ex• e se V. ~· 
permitisse eu snbmeteria à Casa o pedido da extinção da U!"!)!ncia. 
Se o Plenário aprovasse, V. Ex• teria mais teclpc)-J>ara proferir o 
seu parecer. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Gostaria que a Mesa 
não intenompesse o meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pois não. Então, ou-
viremos: a CODClosio do seu parecer. -

O SR. FRANCELJNO PEREIRA - Sr. Presidente, felicito 
V. Ex" pelo pedido de retirada da urg&cia. 

Solre·o projeto em.;; originário do Tribunal Superior do 
Trabalho, que trata da disttibuiçãodas Juntas de Conciliação e Jul
gamento oo País inteiro, nenhum interesse. nenhuma preocupação, 
houve apenas nma emenda de redação do Senader Ronaldo Cuuba 
Lima que foi acolhida por J>Ss. 

Mas, em relação a essa emenda, provocoo-se no Senado 
u_ma movimentação de contatos, telefonemas, interfeiências no 
sentido de que essa emeDda fosse rejeitada. como se ela não tives
se sido já aprovada pela Câmara dos Deputados. 

De qualquer fama, não vamos nos detalhar no projeto pro
priamente dito; toda a disrussão e o ilrteresse tiatam. do art. 25 do 
projeto resultante da emenda.Prossigo:. 

Na Cãnwa dos Deputados, foi acrescentada uma 
emenda, transfonnada no art. 25 do projeto ora em exa
me no Senado. O mencionado art. 25 altera o art. 710 da 
Cousolidação das í..eis do Trabalho- CLT -,que passa a 
vigornr com a següinte redação: 

Art. 710. Cada Junta tetá uma secretaria, sob a di
reçio de servider titular de cargo de nível superior, pot 
provimento efetivo, indicado pelo presidente da respecti
va Iunta ao Presidente do Ttibunal Regional do Trnbalho, 

- par.< desigDaç3o da função de diretor de se=taria. 
Parágrafo único. O servidor designado para a fun

ção de que trata este artigo, perceberá além da remune
r.IÇãO do caxgo provido a gruificação fiXada em lei." 

Qual a • havida aqui? 
A ÚDÍca está contida na Emenda D0 25 é que 

não caberia mais Tn"bunal Regional Eleitoml no-
mear qualquer cidadão, SO!J1 qualquer cmro, parente ou não, paxa 
exercer o caigO de diretor" de secretaria, O problema estã nisso 
poxqile essa indicação caberia, pela emenda, exatamente ao presi
dente da Junta de Conciliação e Julgamento, presidência que é _ 
sempre exen:ida por um juiz togado. ~ 

''No Senado fonun apresentadas as Emendas n° 2 
e 4 de autoria dos nobres Senadores Lúcio Alcilntam e 
Ronaldo Cunha Lima, respectivamente, suprimindo o 
art. 25, sob o argumento de iru:ocslitucionalidade. Ao 
sugerir a supressão do art. 25, o no Senador Lúcio Al
cântara alega infringência ao disposto no art. 96 da 
ConstituiçãO. . . . 

Não vislumbramos inconstitucionalidade porque 
a competência privativa do TST está limitada às hipóte
se pieVistas no art. 96, inciso n, letms a, h, e e d. da 
Constilliição, e nenhum deles· se encaixa na hipótese do 
art. 25 do projeto que não """""" proposta nem de 
"cria.çió" nem de "extinção de caxgos". 

. O art. 710 da CLT dispõe que "cada junta teci uma 
S<Cietaria, sob a direçio de funcionário que o presidente de
sigmrpam exercer a função de chefe de seaetaria''. 

A única alter.lção proposta no art. 25 é a de que 
caberã ao juiz presidente da Junta indicar ao Presidente 
do Tribunal o Diretor da Secretaria Respectiva • atnal 
desigqação do cargo prevista no art. 710 da CL T. 

Como a COlllpe<ência do Presidente do Tn"bunal 
Regional vem prevista na CLT- ai:t. 68! a683 -,não hã 
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também confronto com a Constib.üçãó. ViSta a matéria 
sob esse enfoque. · 

Ao diretor de secretaria da Junta de Conciliação e 
Julgamento, por lei- art 710 da CLT- cabe dirigir a se
cretaria. Estando o juiz presidente dã Junta no topo da 
escala hierárquica e estando logo abaixo, sob sua Ol'dem. 
cfueta, o ciiretor da secretaria, parece inegável que o di
reter atua como servidor de coofl3Jlça imeâiata do juiz 
presidente da Junta. e não do Presidente do Tnõunal. · 

Justo. pois. que ao presidente da Junta caiba indi
car ao Presidente do Tribunal aquele que vai executar as 
suas ordens, dirigindo a secretaria. 

Na Emenda n• 4, oJ>Obre Senador Ronaldo Omba 
Lima sugere a supressão do art. 25 por agreSsão ao dBF 
posto no art. 37, inciso V, da Constituição. 

Ora, tal dispositivo exrlicita a prefe<ência pela es
colha de servi.ciores ompantes de cargo de catreira. técni
ca ou profissional, tal como proposto no art. 25 do pro
jeto que ora eXam}narnos, 

Ademais, sua plena eficácia depende ainda de re
gulamentação por lei ordinária, tal como definido na 
parte finai do texto do mencionado Utciso V do art. 37. 

Ao projeto foram apresentadas mais duas emen
das de natureza redacional que não alcançam o mérito 

· da proposição: A Emenda n° 3, de iniciativa do nobre 
Senador Ronaldo Omba Lima, destinada a con:igir o 
nome do .Município de São João do Rio dó Peixe, grafa
do no projeto oriundo da Câmara como São José do Rio 
de Peixe. 

A Emenda D.0 1, de autoria do nobre Senador Lú
cio Alcântara, dá nova reda.ção à ementa do projeto, tor
DaD.do-a mais cla.ta e concisa. 

Pelas razões expostas. somos pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 3 e pela rejeição das 
Emendas n% 2 e 4." 

Sr. Presidente, convém in.fonnar à Casa que os i.extos que 
determinam que cabe ao Presidente da Junta de Conciliação e Jul
gamento indicar ao Presidente do Tn"bu.nal o nome do diret.or da 
secretaria diante da qual vai trabalh\U" o juiz da Junta demonstram 
que a tendência ou o exercício da Justiça-já é nesse Sentido. Jnf01II10:: 

"A Justiça Federal vinha adotando este prooedi
mento deste 1971, consoante Provimenton•64, de 1971, 
do Conselho da Justiça Fedem!, .qlle atribui ao Juiz Fe
deral a prerrogativa de indicação ao ocupante do cargo 

·de Diretor de Secretaria da Vara, nos teimos do ~ 6° 
daLein•5.6n,de 1971. 

A Justiça do Distrito Federal já adota esta prática 
desde 1992, através do art. 19, Inciso V e art 71 da Lei 
n• 8.185/91 e da Lei n•S.4fYI/92, que atribuem a nomea
ção ao Presidente do Tribunal, por indicação do juiz UlU
lar do Oficio Judiciário, com exerácio no respectivo oficio. 

Tribunais Regiooais do Trabalho: Q_ mesmo já 
ocorre em alguns Tribunais Regionaís do Trabalho, a.tra~ 
vés dos respectivos Regimentos Intemos, como os da ~ 
Região, no Paraná, e 20" Região, em Sergipe. 

E, imalmente, como exemplo, os Tribunais Re
giooais Federais: Resoluções Administrativas em Tn"bu
nais Regionais Federais também regulam a matéria a 
exemplo da t• Região, onde,. pela Resob.Jção n° 18, a no
meação dos ocupantes dos cargos mencionados cabe ao 
Presidente do Tribunal Regional Fedem!, porem a indi-

-Cação do ocupante é feita-pelo diretor do foro que a re
cebe do jUíz titular da Vara.~' 

Com essas_ informações, Sr. Presidente, concluo meu pare
cerque é favorável ao· projeto e às emendas que acabei de citar. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui 
pela aprovação do projeto, com as Emendas I e 3, e pela rejeiçãO 
das Emendas 2 e 4. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre-. 
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.123, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art.. 352. inciso H, do Regimento Interno, re

queremos a extinção da urgência cpncedida. para o Projeto de Lei 
da Câmara n• 93/95. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995.-Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Jasé Samey)- Votação do requeri
mento de extinção da urgência para tramitação nonnal do Projeto 
de Lei da Câmara n• 93. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço a pa' 
lavza para encaminhar a votação. : 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para encaminhar a 
votação do requerimento de urgência, concedo a palavra ao Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. prelimi.narmente, conmnico que sou favonível à extinção 
do pedido de urgência. N'ao vejo motivo para esse projeto ser apre..: 
ciado aqui em re~ de urgência. Entendo perfeitamente cabível 
que ele seja examinado .no âmbito da Comissão de Constituição, 
Justi~ e Cidadania. 

Todavia. até por ter.sido citado, eu gostaria de aduzir alguns 
esclarecimentos. Em prim.iiro hlgar, uma das nossas emendas foi 
acatada e é a que melhor defme a ementa do projeto; a outia emen
da. que o nobre Relator, Senador Francelino Pereira, ol!o acolheu,, 
nós a frz.emos por jilganoos inconstiw.cional a aheração intro::luzi~ 
da no projeto quando da sua tramitação na Câmara dos Deputados. 
Atépoxque, em situação semelhante, aLein° 8.720,de 19 de oun.t· 
bro de 1993, que tramitou no Congresso Naci~ teve o seu art. 
4° vetado pelo Presidente Itamar Franco, que, na ocasião, ao vetar 
dispositivo semelhante, alegava: 

"Art. 4°- (vetado)- Os cargos de diretocde secre
talia e diretor de serviços,.. criados por esta lei. somente 
serão prOvidos mediante designação dó-servidor ocupan
te de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Razões ao veto: Essa disposição, oriunda de 
emenda,. é contrárui ao m.teresse do próprio Poder Judi
ciário, que. ao solicitar a criaçlo dos Cargos em comis~ 
são, não os restringiu aoS titulares dos cargos efetivos e 
indicou, ao contrário, à carência de recursos humanos 
para o atendimento das necessidades dos serviços da 
Justiça. A restrição imposta pela emeilda viria, assim, agra-
var a situação decorrente da falta de pessoal qualificado. 

Essas, Sr. Presidente, as razões que me levaram a 
vetar em parte -o p!ojeto em cansa, as quais imt. submeto_~ 
à elevada apreciação dos Senhores Membros do Con
gresso Nacional." 
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Agora, pot ocasião da ttamitação do projeto que visa a redefi

nir a juriSdição aas Juntas, novamente se intro:iuz dispositivo seme
lhante. atribuindo--se a nomeação dos secretários de Junta aos juízes. 

Tenho defendido repetidamente neste plenário a profissio
nalização do servidor puõlico, o rigor na -sua admissão, o mérito 
como fatoc de promoção e ascensão funcional, mas realmente me 
parece gue a introdução desse dispositivo, salvo melhor juízo, em
bota tenha entendido de forma diferente do Senador Francelina 
Pereira, é inconstituciooal 

Entendo que a urgência, sim. deve ser pedida para o projeto 
do nobre Senador Roberto Freire, que, por delegação da Comissão 
de Comtitu.ição? Justiça e Cidadania.. elaborou um projeto que 
veda o nep<Xism.o no Serviço Público, no âmbito dos três Poderes, 
inclusive, já aprovado por essa Comissão. 

Vamos, port.allto, solicitar a urgência desse projeto, a fim de 
que venha ao plenário e, com a sua anuência, se transforme em· lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado •. 
O SR. JADE R BARBALHO - Sr. Presidente, peço a pala

VD. para encaminhar a vâta2!o. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Jader Barbalho, para encaminhar a votação. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
S!S. Senadores, a discussão em tomo desse proj&o está ligada úni
ca e exclusivamente a uma emenda introduzida ao projeto original 
pela Câmara dos Deputados. 

Essa questão evidentemente não é queslão fechada da Ban
cada do PMDB7 mas eu gostaria de acompanhar o raciocioio espo
sado aqui pelo Senador Franc:elino Pereira. Entendo que ao juiz 
deve ser concedido o direito de indicar, no âmbito de sua jurisdi
ção, isto é, da sua Junta, o funcionário- qUe servirá como diretor da 

..secretaria. A meu ver, é incablvel que a Presidência do Tnbunal 
faça a indicação. 

V amos admitir o caso do Pará, que ainda tem jurisdição so
bre o Amapã - salvo engano. A indicação partirá de Belém para 
uma Junta de Conciliação e Julgamento no interior do Estado do 
Amapá. Essa escolha me parece uma inversão, uma imPosição ao 
magistrado, que conhece os funcionâii.Os da secretaria e que, por
tanto, deve ter, se não for por prestígio à slia jurisdiçãõ.·o direito 
de indicar o diretor da secretaria com vai trabalhar com ele. 

Portanto, as observações feitaS pelo Senador Fnmcelino Pe
reira parecem-me cabíveis, em que pese respe;tar os argumentos 
que possam ser apresentados em relação à questão da constituCi~ 
nalidade cu inconstitucionalidade. 

Quanto ao mérito, não resta a menqr êlúvida de que o me
lhor caminho é Permitir ao juiz, que preside a sua jurisdição, indi
car o seiVidor que vai lhe servir de diretor de s_ecretaria, e não o 
Presidente do Tribunal, que está dlatante da jurisdição. No final, é 
esse que vai nomear, porque é apenas uma indicação do juiz. -· 

Então, Sr. Presidente, com todo re:>peito e acatamento ao 
campanheiro Ronaldo Cunha Liri:ta, que é um dos subscritores do 
requerimento que cancela a urgência; em- que pese o :&speítO que 
tenho pelo ilustre Líder do PSDB nesta Casa, Senador Sérgio Ma
chado, não encontro razões nem motivação para retirar a urgência, 
para votar pelo seu cancelamento, mesmo porque, nesse projeto, o 
único item polêmioo é e.utamente esse. O resto é um mero fOillllllis
mo do que veio da Câmara dos ~ O Senado apenas dirá se 
aceita oo não o texto da Câmar:a doo. [}op1tados, se o reforma ou não. 

Da minha parte. Sr~ Presidente, entendo que se deve dar ao 
juiz o direito de indicar o funcionário que será o diretor da sua se
cretaria. Muito obrigado. 
. O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, peço a pa-
laVIa para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabral. para encamiohar a votação. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AMPara encaminhar 
a votação. Seni revisão do orador.) - Sr. Presid.ente, S~ e Srs. Se
nadores, quero, de logo, declaJ:ar que prei.imioarmente também vo
tarei pela retiJ:ada da Uigência. 

Tenho muita dificuldade em opor-me ao raciocínio dos emi
nentes Líderes Jader B.ubalho e Francelina PereD:a. - talvez pela 
sua atimde. ~ mesmo assim, voo. ousar. 

O que- se discute agora? É que talvez teDha havido uma vul
neiãbilidadC, por um ato de inconstituciorialidade, cometida no art. 
25, que foi embutido no projeto pelo Câmara dos Deputados. O 
eminente Senador Lúcio Aicâ.ntara, de raspão. mencioncu a in
constitucionalidade e deixou, na cert.a;para este seu arpi8o indiCãi.-
o artigo. 

. . A primeira queStão, Sr. Presidente, é que a Comissão de 
Constituição, Justiça C Cida.daDia Jiáo foi ouvida. Pelo arL 101 do 
Regimento Interno, diz-se que compete à Comissão de ConstitUi:. 
ção, Justiça e Cidadacia opinar sObre a constitucionalidade, jui.di
cidade e regimentalidade das matérias que lhe foram sul:metidas 
por deliberação do Plenário. · 

Se se está argüindo uma inconstitucionalidade, Sr. Presi
dente, nada mais correto do que dar por encerrada essa urgência, 
remeter à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadari:ia, para que 
de logo se diga se este artigo da Constituição que vou indicar foi 
ou não vulnerável: 

"Art. % - Compete privativamente:-
(-) 
II- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores e aos Tn'bunais de Justiça propor ao Poder 
Leglalativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 

( .. ) 
c:\) a alteração da organização e da divisão judi-:: · 

ciárias;" 

Sr. Presidente, quando esse projeto veio do TnOunal Supe
rior do Trabalho - de quein era a iniciativa - embutiram nele um 
artigo na Câmata dos De~s. que, a meu ver, é inconstitucio
:õal. Portanto, voto no sentidÕ de aprovar o requerimento que pede 
a extinção da urgência, para que se remeta a matéria à Comissão- ... 
de Constituição, Justiça e ~ do Senado, que darã o pare
cer sobre sua constitucionalidade. E a manifestação, Sr. Presiden
te, da liderança do PP. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço 
_a palavra para encaminhar a votação. -

O SR. PRESIDENfE (José Sarney)- Concedo a palavra 
ao Senador Ronaldo Cunha Uma, autor do requerimento. 

. . O SR. RQNALDO "CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pára en
caminhar a votação. Sem revlaão do ozado<.) - Sr. Presidente, Sts. · 
Senadores, não se discute agota o mérito da propositura: nem o 
projeto, na sua globalidade. nem a emenda da qual eu e o Senador 
Lúcio Alcântara fomos autores; discute-se a suspensão da urgên
cia. Acredito que uma matériit de tainanba complexidade não pode 
ser objeto de urgência- se cabe ao :çresidente de Junta. ou ao Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho indicar secretãrios. Esta
mos discutúldO-agOra é a necessidade ou não da urgência. o· méri- · 
to iremos discutir depois, até poxque o Senador Roberto Freire me 
comuniCou que vai apreSentar Uma oo.tra emenda, criando siblaçõ=.
es para que o cargo seja preenchido sempre por um funciooário 
efetivo do Tribunal Acho que já modifica.~ 

Não posso conceber, fX'I' antecipação. que um presidente de 
Junta tenha poder de nomear. NeSse caso, na Justiça COIDJ.lDl, um 
juiz de priri::J.eira en.trância pcx:leria nomear o escrevente e o escri-
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vão, e é uma aésigualdape profunda. Por que !aDIO privilégio para 
a Justiça do Trabalho? E uma Justiça "privilegiadíssima neste Pais. 
Não vejo razãO para que o presidente de Junta possa nomear. 

Portanto, aqui Dão se discute o méritO :. repito: disalte-se a 
opornmidade de se votar ou não a matéria. Defendo a tese de que 
o a.ssunro deve voltar para a Comissio de Constituição, Justiça e 
Cidadania. que vai analisar as emendas, as propostas. e v<Xar sem 
açodameDlO. Não vou opiDar sol:m: o mérito de minha emenda; in
sisto na tese da suspensão da urgência. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Em votação o reque
rimento de extinção di urgência. 

Os Sn;, Senadores que concordam com a extinção da urgên
cia penlllllleçam sentadOs. (Pausa.) 

Aprovado. 
Tendo sido proferido o pa=;e<, e em virtude da extinção da 

urgência, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para ofetecimento 
de emendas perante a Mesa. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Esgotada a matéria 
coustante da Oidem do Dir. 

Passa-se A apreciação do Requerimento n• Ü21, de 1995, 
de urgência. lido no Espediente para o Projeto de Lei da Câmam 
n• 92, - Complementar, que altera dispositivo da Lei Complemen
tar n• 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as llOIDlliSge
rais de organização, preparo e empxego das Forças Aimadas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn•'Dfii:A"er sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . _ 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se ref'"" figunni _ 

na Oidem do Dia da sessão delibemtiva da próxima quinta-feira. 
nos termos do art. 345, II. do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) • Passa-se A aprecia
ção do Requerimento n• 1.122, de 1995, de urgência. lidO oo Ex
pediente, para o Projeto de l.ei da Câmam n• 99, que dispõe sol:m: 
a criação de cargos efetivos de agente penitenciário na c:aneim po-
licial civil do Distrito Federal e dá outi3s providências. 

Em votação o requerimeDlO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneccr sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a inatéria figunmí Da Otdem. do 

Dia da sessão de quinta-feira. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Voltamos à lista de 

or.tdores. 
Concedo a palavra ao Senador José Agripino. 
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA·- Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma ccmnnicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem V. Ex' a pala

vra, por cinco minuto&, pam uma comu.irlciiçãOina.diãvel 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE. Para nma co

municação inadiáveL Sem revisão do =dor.) - Sr. Presidente, SI's 
Senador.ts e Srs. Senadores, há poucos minutos, enb:egamos ao 
Pres:dente do Congresso NaciooaJ. Senador José Samey, requeri
mento assinado por um número de Deputados acima do exigido 
pelo RegiiÍlento e por um número de Senadores acima do exigido 
peloRegimento. - -----

Mediante esse requerimento, solicitamo& a instalação de 
uma comissão parlamentar de inqu&i.to. Passo a ler al,guns dos pa-, 
Iáguafos de suajustif'ICaliva: ·· · 

"Nos tennos do art. 21 do Regimento Comnm do 
Congresso Naciooal, combinado com o art. 58, § 3", da 
Constituição Federal, e considernndo que: 

1. Os recentes epis6dios que envolveram o pro
cesso de iDtervenção do Banco Central do Bxasil no 
Bãnco Econômico S.A. colocaram em foco um dos. as
pectos mais complexos: e obscuros do nosso Sistema Fi
nanceiro, que é o relaciooamento do Banco Central com 
as instituições financeiras. Em éspecial. observa-se uma 
completa incongruência na forma como têm sido condu
zidos os processos de intervenção pela autarquia, a pon
to de gerar uma desconfWlÇ3 generalizada quanto illisu
ra dos procedimentos adotados. 

A imprensa nacional vem, de longa data, regis
IIlmdo fatos, denúncias e informações relativos il notória 
deterioração da situação fmanceira e patrimonial do 
Banco Econômioo S.A.. A atuação do Banco Cenlral, por 
seu turno, se pautou pela permissibilidade, uma vez que, 
de posse de todos os dados que sinalizavam para a imi
nente falência da instituição, retardou por vários meses a 
decisão de intervir. Tal atihlde, provocada por uma ex
cessiva penneabilidade do 6rgão a pressões de ordem 
politica, se traduziu em prejuízos gigantescos não so
menle para os correntistas e aplicadores do Banco Eco-

- nômico, mas também e principalmente; para todo o con
junto da sociedade, que. mais uma vez. é chamada a ar
car oom o rombo financeiro de uma instituição fmanceira. 

3 - Da mesma forma, a decretação de intervenção 
no Banco do Estado de São Paulo e no Banco do Estado 
do Rio de Janeiro somente cxxm:eu muito tarde, quando 
o déficit patrimonial das instituições era gigantesoo 

7 - Sr. Presidente, a falta de tzansparencia quanto 
ao relacionamento do Banco CeDtia1 do Brasil com as 
instituições fmanceiras. a inexistência de regras cla.Ias 
que iri1peçam atitudes discricionárias e casuísúcas por
parte da autoridade monetária e a conseqüente difiallda
de de se aplicarem critérios técnicos na dcaetação e 
condução de processos de intervenção coustiluem aspec
tos de repercussão extremamente 'negativos sol:m: o con

-junto da economia, que ~ó podem passar despen:ebidos 
pelo Congresso Nacional OJ.mp:e-nos, pnrtanto, identi
fiCar as falhas e incongruências que são cometidos pelo 
Banco Central na condução de sua missão f!SC8Jizador.t ' 
do sistema financeiro nacional e aparelhá-lo para a ado
ção de medidas preventivas e saneadoras que privile
giem soluções de mercado para .S dificuldades evenhlal
m.ente experimentadas por instituições financeiras. Essa 
proposta tema-se ainda mais .importante no atnal coo.tex.
to de agravamento da situação fmanceira dos bancos ofi
ciais e privados, que poderi. ensejar novas intervenções 
por pazte do Banco Central. Outrossim, estamos e«tos 
de que nossa proposta se coustiluirá nnma contril:uição · 
valiosa à elaboiação do projeto de lei complementar que 
irá regular o Sistema Fmanceiro brasileiro. 

Diante do exposto. requeremos a V. Ex'" a instau
ração de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
cornpcsta de 11 Srs. Deputados e 11 Srs. Senadores, 
para apUr.!r no prnm de 180 dias, no interesse da vida 
pública e da ordem legal e econômica. os procedimentos 
que são adolados pelo Banco Cenlral do Brasil na fiSCa
lização e controle das instimições fmanceins em funcio
na:ineiitb no Pais. bem como as condições em que foi de
cretada a intervenção da autoridade monetária soble o 
Banco do Estado de São Paulo, Banco do Estado do Rio 
de Janeiro, Banco Econômico e demais instituiçõeoç fi
nanceiras.'' 
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Esse requerimento foi encamiDhado pelo Depi4lJo Milton 
Temer e teve a assillatura de 30 Srs. Senadores, nesta Casa, e de 
185 Dej:ntallos, oa Câmara dos Deputados. 

Apelamos aos lideres de todos os Partidos, particulamleote 
aos Líderes do Partido do Govemo, no sentido de não protelarem a 
indicação dos "'presentantes WJrtidários nessa Comissão, para que 
ela seja instalada, o mais rápido possível, até porque a idéia dessa 
CPI Dão surgiu oôginariamente de Partido da Oposição, mas de 
Partidos da propria base govemista. 

Muito obrigado, Sr. Pn:s;deote. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente,~"'>" a pala

vm, para uma colllllllicação inadiáveL 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · COIIcedo a palavra 

ao nobxe Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. P3l3 uma collllllli

cação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. P!esideote. Srs. Se
nadoxes. gostaria de fazer um comentário, que, creio, é uma cpmu
nicação inadiável, a =peito do requerimento "'ferido pelo Sena· 
dor José Eduardo Dutm. EJn primeiro lugar, é preclso fazer uma 
colocação em socorro da Mesa. Não há como cobmr de lidemnças 
partidmas a indicação de membros, como fez S. Ex•, para uma co
missão que :nio está constituída. Em segundo lugar, o requerimen
to tem que ser feito, e a comissão s6 poderá ser com:tituída em 
uiaa. sessão con~ já que está. sendo solicitada uma comissão 
parlnnentar mista de inquérito. 

Fmalmente, desejo, nesta. ocasião, Sr. Presidente, com a 
anuência da Mesa, proceder a mna comunicação do JlOl'lliÔ o subs· 
crevi - e mantenho a minha assinatura - e registrar que ontem. ao 
participar de um programa de televisão, na compaubia do Senador 
Pedro Simon, jlstifiquei a oôação desta Comissão. 

Como o meu espaço de tempo deve ser exíguo. vou me so
-=apenas de dois fatos. Em dezembro de 1992, tive a honra de 

3Igllir o ,então Diretor de Noanas do Banco Centr.ll, Gustavo 
Loyola, que estava sendo indicado para a Presidêru:ia do Banco 
Central. Isso em dezembro de 1992. Cottia, já no Senado, o p;o
cesso de impeachmeot do então Presidente FemanOO Collcr de 
Mello. E, naquela oportunidade, instei, confOime demónstram as 
notas taqnigráficas da Comissão de Assuntos Eccoômiros, ao en
Ião indicado para a Presidência do Banco Centr.ll, ele que vinha da 
Diretoria de Normas do Banco Cen!nJ. que prestasse um setViço 
ao País, esclarecendo o asSUDto referente ao suprimento de falhas 
com que o Banco Centml age no zelo pelo ~ ímanceiro, no 
trato da questão das cootas faotasmas, pois a CPI do PC mos!IW 
ao País o uso abusivo dessas contas. sem que jamais uma únk:a di
reção de um banco neste País tenha sido ppDide pelo Banco~ Cen
tnd. Isso foi em dezembro de 1992. O Sr. Gustavo Loyola assumiu 
a Presidência do Banco Central. E, neste ano de 1995, dois anos e 
meio depois, tive que ler, na Comissão de AsSUntos Econômicos, 
as mesmas reclamações à S. Exa, então novamente indicado para 
exercer o cargo de P.tesidente do Banco CentraL Os Senadores que 
integram a Comissão de Assuntos Econômicos sabem desse fato. 

Infelizmente. o Congresso brasileiro funciona, muito mais 
por culpa nossa - incluo-me no nossa e encem> a minha obsetVa
ção - por espasmos do que pela colllinuidade. Temos o hábito de 
reagir e aruar espasmoclicamente e não sigternática e organicamente 

Por isso, sem considerar aspectos de opcxtunidaile, muito 
meDOS de oportunismo, entendo que não podemos; como eoug,.,s. 
so,. pmnanecer indiferentes a omissões. sustos. que, em síntese, 
colocam o Govemo, não apenas o Executivo, no sentido mais am- · 
pio d& Poder -eonstitnido, clespido-do--cump:timeuto das-snas---obri~ 
gaçiles pei3D!c a sociedade e passando a desmerecer-lhe a confianç3. 

Por isso. não por considerar que essa seja a fonna adequa
da, primorosa. m~,. por ser a norma prática de agir e reagir diante 

de situações que todos coubecemos ou julgamos conhecer, e há 
muito :restam intocarlas, subscrevi, consciente da minha responsa
bilidade como P!esidente de um Partido, fazendo isso como cida· 
dão e como homem público, e não em riome do meu Partido, mas 
susteDtando que :oa. falta de fomta. orgânicã e sistemática esta seÍ.'á 
a maneira de cumprirmos com nosso dever. 

Agiadeço à Mesa pela cportunidade e cumprimeoto aqueles 
que venham a dar curso a essa ação. 

Durante o disCW'3o do Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Josi Samey, Presidente, deixa a cadeira da presidinc~ 
que é oapada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secr•tário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Sr. P!esideote, ~"'>" a 
palavra para uma explicação pessoaL 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Eduazdo Dutta para uma explicação pesaoaL, 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE. Pam uma ex
plicação pessoaL Sem revisão do orador.~ <Sr. P=idente, gostaria 
de escJa...oer que em...gamos o requerimento ao P!esidente do 
Congresso Naciooal, Senado< José Samey, o qual naluialmeote 
será lido na próxima sessão do Cong=so, e fiZ um apelo aos Li
de= dos Partidos, para que S. Ex's indiquem. urgentemente, o 
seus rep:esentantes, a fim de a Comissão ser fustabda . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· A P!esid&!cia conv<>
ca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se a.matibã, às 
19 hOiaS, no Plenário da Câmaia dos Depilados, destinada à apre
ciação de medidas provisórias e projeto de ...solução. 

Concedo a palavra ao nobxe Senador José Agripino Maia, 
.que disporá de 50 minutos. , 

O SR. JOSÉ AGRlPINO (PFL-RN. Pronuncia o seguinte 
discurso.) • Sr. P!esidente, Sr's. e Srs. Senadores, o povo brasileiro 
começa a descobrir as vantagens de uma moeda estável e de infla
ção CO!ltrolada. ainda que sem a exata~coosciêneia de que estas silo 
apenas pró-CO!ldii;ões para a existência de mna economia equili
btada.. Economia que vem se mantendo graças a um programa es
cudadO em modelo de âncora cambial, que estabilizou a moeda. e 
ccnteve a inflação, mas v.ive a dúvida de sua permanência no re
sultado da balança comereial. O teste final desse modelo vir.1 oo 
balanço anual das importações e exportações. 

Se a economia brasileira conseguir, no regime aberto em 
que se encontra, estabelecer, ao fmal do ano, equilíbrio_entre as 
exportações e impoitações, teremos vencido ~ primeüa fase do 
programa de estabilização. Teremos. mais do isso, mostrado aos 
detentores do capital internacional que dispomos de economia sau
dável, com moeda saneada capaz de g3l3Utir uma política de câm
bio e controle da inflaÇão, fatores que, inevitavelmente, atrairão 
investimentos extemos. capazes de repcx os empregos perdidos na 
guerra da economia aberta, o~de gaoha o cidadão que ccmpra me
lhor e mais barato, mas petde o empresário ineficiente e. lamenta
vel.mente, o empregado da CJppreSa não-competitiva. O Governo 
vem C<JnVeuceOOo a sociedade, represeotada no Co~ pelos 
vários segmentos, da necessidade de abrir a e<:onomia e :reduzir o 
tamanho do Estado para., com isso, trazer de fomos capitais neces~ 
sári.os ao nosso desenvolvimen:to e pennitir que o Govemo. com o 
seu programa de privatiuções. possa. diminuindo suas dívidas, 
cumprir o Seu verdadeiro papel em favor do bem comum. 

E é sobxe este momento que desejo lhes falar. 
Sr. P!esideute, Sr's. e Srs. Senado=, uma nação Dão é o 

seu governo, é o seu povo. E qualquer país que deseje a prática de
IllOCI'átic:a e·a-justíçasocíatdev'e cotocar-a-eoonomiaa serviço dos 
interesses da sociedade antes de usá-Ia como instrumento de forta
lecimento de ~ governo. Economia equih"brada deve existir para 
beneficiar a sociedade. Este conceito precisa. fmalmente. de estar 
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na pauta das grandes discussões DacionaiS: li. Lei de Concessões, 
as privatizações, O conceito de empreSá naciõhã:l. a fl.exlõilização 
dos monopólios. tcxlo esse el~nco de tiansformaçõe& vai provocar 
mudanças estruturais no comportamento da economia nacicmal E 
aqui repito: ·governo democrático e socialmente justo tem que con
duzir essa realidade nova olhando o Bresil como ele é: desigual, 
socialmente injusto, com suas disparidades de rendas e desigualda
des regionais. E se o Govemo-·deseja promover o crescimento do 
País, respeitado DO COilleXIO intemaciooai das naçiles. tem que fazê-lo 
de famaham!ôaica como está fazendo a Alemanha Unificada. 

Sr. Ptesidente, Sr's. e SIS. Senadores, peço-lhes um minuto 
de reflexão. 

Há pouco, o Congresso Naciooal aprovou a nova Lei de 
Concessões. Já se pode entregar ao setor privado, ao-capital priva
do, a exploração de estradas, de feo:ovias, e a distiibuição de ener
gia elétrica.. E o que vai acontecer com isso? V amos admitir que se 
coloque em licitação a explcmtção das rodovias Natal-Fortaleza e 
São Paulo-CW:itiba. 

É evidente que, J)elO'~número de veículos que·,transitam en
tre uma rodovia e outm, a preferência é o capital. seja na.ciooal ou 
internacional. Ao se investir na exploração da São Pallio-CUritiba, 
junto com os :rean:sos. evidentemente, virá a modemidade, a me. 
Ihoria da eficiência, da qualidade da rodovia, e,_conseqilentemen
te: o investimento para o Centro-Sul, mais desenvolvido, mais ca
pitalizado, com melhor mercado. 

As privatizações boje são possíveis. O setor telefônico está 
aberto ao capital privado. Imagine se for colocada em licitaçio a 
privatização da Telesc, em SaDta Catüioa. e da Tel~ 00 -Rio 
Grande do Norte. A Telesc tem 50 mil usuários no agum:do de no
vas l.iahas. Claro que o capital intemaciOnal que vim~ ou o capital 
Daclon.al. será investido prioritariameilte Da Telesc. ao invés de te..

.Jefônicas do Norte e Notdeste,. com mais concentração sobre o 
Centro-Sul, que já é desenvolvido-

Mâis recentemente, o Mercosul, um instrumento modemo. 
oportuno, que se criou uma zona de livte comércio para JrO!Dover 
a integração de um continente. paia fazer frente inch.tsive a outros 
conglomerados de nações que "' juntam paza fortaleci:rem suas 
economias~ vai ensejar ainda mais o distanciamento entre o Nor
deste e o Centro-Sul. 

Onde está o mercadO do Mercosul? No Brasil~ claro! Mas 
na Argentina. no Paraguai. no UrugÜai e talvez hO Clile, mim fu
turo pt6xi.mo: Empresas que queir.un tiazer cap~tal de fora para in
vestir e vender no Mercosul não vão se insta.Jarna Paraiba, nem. no 
Piauí, nem no Rio Grande do Norte. Vão se instalar perto do mer-
cado consumidor. • • 

Sr. Presidente. Sr;ls e SIS. Senadores, a se manter a direç.ão 
dos acontecimentos neste País. vai se apiofurieliU:-o fosso entre os 
dois Bzasis, entre o Brnsil de Ribeirão Preto e o Bresil de Mosso
ró, entre o Bzasil de Blumenau e o Bresil da 1'3maiba, entre o Bm
sil das opornmidades novas e o Brasil também viável, mas esque
cido do planejamento nacional. 

Li. recentemente, declarações atnOOídas aO Senhor Presi
dente da República que deixam claro o pensamento do Governo de 
voltar a ter um projeto para o Brasil. 

Com a -permanência da moeda estável. criam-se todas as 
condições paza se retornar ao que há mais de dez anos não = 
neste País: a elaboração de planos plurianuais de investimentos e 
de ações estratégicas de desenvolvimento. 

ASr"Marluce Pinto- Petmite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Can muita honra, Senadcra 

Marluce Pinto. 
A sr- Marluce Pinto - Estava ouvindo V. Ex_• com bastante 

atenção. Se parte de um representan!e do Rio Grulde do Norte 

esta preocupação, que o Estado de V. &.•, situado no Nordeste, já 
tem uma população bem elevada em comparação aos Estados da 
Região NOrte, como não ficarão os Estados ex-Territórios, com 
"uma população pequena - hoje já acostumados a viver muito dis
tante do Poder Ceniial, embora gozemos, em Roraima. das mes
mas regalias ·de São Paulo no tocante à telefonia rtii3!. telefonia 
celular, por exemplo- com a privatização e com a pequena quanti
dade dos telefoo.es existentes? Qual a empresa privada que vai se 
interessar em investir naqueles Estados? Se hoje já enfrentamos 
tantas diflCU!dades per estaiJ:nos & distantes de Brasília, V. Ex's 
pedem fazer uma idéia se petdexmos deteilllinadas regalias que 
hoje dão paza suprir as necessidades daquela regilo! Congratulo
me com V. Ex•. Realmente devemos nos cccscientizar que todos 
nós, no Senado, representamos o Senado da República e o povo 
brasileiro. E mesmo com aquela população pequena temos fluxo 
migra16rio, lá existindo uma população, hoje minoria, do Estado 
de Rorainta, e principalmente dos Estados nordestinos, levando-se 
em consideração a maior quantidade que migra para. o nosso Esta
do: os mar.mhenses. Então, teremos que nos 1lilir para que aquelas 
regiões se desenvolvam. Quando vemos nos jornais como estio o 
Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, ocm altos índi
ces de criminalidade, ficamos a perguntar: para que se voltar mais 
para os Estados que já estão desenvolvidos ao invés de procurar
mos desenvolver os Estados subdesenvolvidos, panr. que haja mais 
interesse em diminuir essa concentrãÇão nas grandes capitais? E· 
principalmente que, não só a Região Nordeste, cano a região da 
Amazônia. são regiões ricas, com (Xltencial natural. que. com pe
quenos investimeDtos, podedo crescer e· dar guarida principalmeD.

_te a esses homens _sem temL Hoje se vê a briga pela tena. E o nos
so Estado ainda Contim:za com muita teira e pOuco homem. Aetedi
to que o discUiso de V. Ex• IlO& ajudará para que até os rete
sentantes do sul do Estado abram os olhos para a regilo do nosso 
Pais como um todo. E lellho certeza que doravante, talvez após ~ 
este pronunciameriio de V. Ex•, cada um passe a raciocinar no sen
tido da necessidade qué temos de. todos unidos, desenvolver o 
nosso País. Muito obrigada. 

O SR- JOSÉ AGRIPINO 7 Agradeço o oportuno aparte da 
Senadora Marluce Pinto e pediria a S. Ex• que aguatdasse o que 
vou dizei até o fmal do prOnunc:iainento, porque ele consulta a 
preoc:upaçlo de v.&.·-

~ As preocupações que pretendo expcr cem relação ao Nor
deste se estendein para o Norte e para o Centro-Oeste. E, em úhi
ma análise. o que V. Ex• manifesta é a ptUJCUpa.Çio com a própria 
Federação brasileira. Realidades tão distintas vão terminar por 
apartar regiões, por provocar movim.éntos indesejáveis. 

O Sr. Freitas Neto- Permite--me V.Ex•umaparte? 
O SR- JOSÉ AGRIPINO - Ouço com JDllita homa o apar

te do Senador Freitas Neto. 
O Sr. Freitas Neto- Senador José Agripinc, estamos apro

vando no Congresso as emendas constitucionais, enviadas pelo 
~dente Femando Hemique Cardoso, em CODSODância com a 
opilrião pública- Aliás, principalmente essas emendas referente à 
ordem econômica, o Piesidente, na sua campanha eleitoral do ano 
passado, defendeu claramente na televisão, nas piaÇas públicas, 
por onde andou no País. Entretanto? há., nesse instante, uma preo
cupação muito grande. Já veriflljllei qtie essa preocupaçlo começa 
realmente a tomar vulto no Senado Fedeml em função da nova 
realidade ecooômica que se implantar.l no País através da h"betali
zação de economia, das privatizações. pelas concessões de servi
ços públiccs importantes e essenciais, hoje explorados e adminis
tiados unicamente pela Unillo, oo pelas ei!IjXOSaS estatais perten
centes à União. Também como V. Ex•. já tive a opornmichde. por 
mais de uma vez. de trazer aqui a minha preocupação com relação 
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à nossa Região. ao nosso Nordeste. Porque se é necessário essa 
nova ordem. esta abertnra para investimnemos privados, e com
preendemos isso e poc este motivo estamos apoiando essas medi
das, há necessidade de termos uma política cOrilpensatória de in
vestimentos públicos para as regiões mais pobres. até para que 
possamos ter condições de disputar os investimentos privadOs. Es
tamos acompanhando pela i.mpren.s.a,. naturalmente, a bu~ o inte
resse de investimentos importantes de capitais esuangeiros, mas 
sempre nas regiões mais ricas do BrasiL O Men:osul também. 
como diz V. Ex•, vai ser litil do Rio de Janeiro para baixo. Então, 
há necessidade de mecanismos, há necessidade de uma política 
para o Brasil onde estejam embutidos mecanismos de combate aos 
desníveis regionais. Na época do estado intervencionista esse fos
so entre os mais pobres e os mais ricos aumentou, e nio creio que 
agora, libeializando todos esses serviços, esses investimentos, com 
essas privatizações, onde a lógica que vai prevalecer-em muitos 
desses selares é a lógica unicamente emP<esarial se vá preocupar 
com a situação das regiões mais pobres do Piauí, do Rio Grande 
do Norte, do nosso N~. É preciso realmente que haja essa 
preocupação, como li na imprensa hoje, os Senado<es Antonio 
Carlos Magalhães, Edison Lobão, Geraldo Melo e muitos aqui. fa
lando, por exemplo, a respeito da prom:>gação do Fundo Social de 
E:~pergência. Ora. vejam o nome; social de emergência. E ele faz é 
tirar recursos das regiões mais pobres do Brasil, em vez de produ
zir o efeitO contr.írio! 

Quero, portanto, congrarular-me cooi V. Ex• e dizer qiie Iiã 
necessidade, realmente, de uma tomada de posição dos Senadores 
que representam as regiões mais po'f?res do Brasll.que estão prati
camente entregues à sua pt6pria sorte. O Presidente, natnmlmente. 
está combatendo a inflação, como V. Ex• falou, mantendo o Plano 
Real, mas é ~iso que o Governo olhe-também para o aspecto 

-social e plante para o futnro a semente do desenvolvimento nas Il> 

giões mais sofridas deste País. Agradeço a V. Ex•. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Agradeço o aparte enriquece. 

dor, Senador Freitas Neto, e pediria sua compreensão. Na minha 
fala. farei comentários exat.amente sobre o que V. Ex• ac:aba de di
zer. Eu pediria, portanto, um pooco de paciência para qu~. ao lon
go da minha exposição, fiCaSSe pateD1e nossa absoluta concordância. 

Baseado nas mesmas premissas. s6 tenho motivos par.t. con
cordar com esse raciocínio. emOOra deVa acrescentar que, por pla
nejamento. não se pode aceitar o simples corte de despesas. com.o 
vem sendo feito. . 

Sr. Presidente, s:n: e Srs. Seoac:Jores., o que me traz a esta 
tribuna é o otimismo em relação ao futuro do Plano Real e à con-
dução de nossa economia. . • 

Minha preocupação, nesta hora, é justamente resuha1,lte da 
minha conftança no êxito desta política e nas suas cooseqüências. 

Vale a pena repetir que uma economia e.stável não deve Ser
vir apenas para atender aos iriteresses do Govemo ou do Estado, 
mas para atender à sociedade. 

Como representante do Rió Grande do Norte, neste momen
to, falo da preocupação de um terço da popolação do B=il. for
mada por nordestinos. que podem ficar cada vez mais exchlídos 
desse processo de desenvolvimento. Minha preocupação maior é 
com a conseqfi.ência dessa exclusão. 

Não estou propondo planejamento de ações estatais ou de 
verbas orçamentárias. Não estOu reivindicando o -que a União não 

· pode fazer. Pelo contrário, preconizo tão somente uma nova atitu
de do Governo, capaz de transformar o Nordeste num novo Mer
casuL com 40 milhões de consumidores. 

Cobro do Govemo uma estratégia ecoilômica que corrija 
distorções para que iniciativas iirevetsíVeis como o Meicosul não 
se !Iansformem em indntores da ampliação das desigualdades no 

processo de desenvolvimento regional por entregar o lado maJ:s 
ftaco à própria sorte. 

Tive o privilégio de, por duas vezes, govemar o meu Esta
do. Na segunda vez, ao final de um ciclo econômico de centraliza
ção administrativa, quando a União jã não tinha mais rn:ursos a 
distribuir, fui obrigado a vencer minhas dificuldades cosendo-me 
com minhas pt6prias linhas. Mais do que nunca, pude constatar 
que viabilidade temos, alternativas de crescimento temos, o que 
nos falta é capital para investir nos nossos trunfos, transfonnando 
no~ potencialidades em atividades econômicas capazes de gerar 
emprego e rique22. 

O Sr. Gualdo Melo • V. Ex• permite um aparte, nobre Se-
nador José Agripin<;>. . . . -

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Ouço V. Ex•, Senador Geraldo 
Melo. 

. . O Sr. Geraldo Melo • Desejaria me incapar ao pronuncia· 
mento de V. Ex• par.! expressar a minha solidariedade com a sua 
postnlação de que a região Nordeste necessita, exige que haja da 
parte da sociedade brasileira, do Extado btasileiro uma proposta 
CC~llq"Cta. tanto quanto exige o Na:te, tanto quanto exige o Centro
Oeste. Como sabe V. Ex• e esta Casa, até o fmal da déeada de 50, 
no· Brasil. o problema do Nordeste em encarado como um proble
ma hldrico, como se todas as dificuldades daquela região deeo!:res
sem da falta de chuvas. Foi a partir do primeiro diagnóstiCo da 
economia regional, prodnzido pelo Professor Celso Furtado, que 
se percebeu o óbvio: que uma regiio com aquele tamanho, em que 
só um de seus Estados, como a Bahia. é do tamanho da França. 
uma região com praticamente 50 milhões de habitantes é um siste
Jll3. econômico e não apenas uma região seca, e um sistema· econô
mico· com porte suficiente para exigir uma políiica econômica es
pecífica. Isso é uma necessidade imperiosa. que não se manifesta 
através daquela vefua e clássica cbcn.deira de que éramos acusa
dos nós nordestinos. Há muito tempo quebmmos o pires, e há mul
to tempo estamos""~ falar neste País com a mesma segman
. ça e com a mesma autoridade com que V. Ex• está falando neste 
momento. De forma que_~ queria participar do seu pronuncia= 
memo para ·me solidarizar Com a sua postulação de que o Nordeste 
tenha o espaço a que o seu povo tem direito dentro da sociedade 
brasileira. · 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Agrndeço o aparte e a contri· ' 
buição do Senador Geraldo Melo. Eu faria dnas observações. O 
Nordeste, no dOCotrer desSa. illiimas déeadas, tem atmvessado 
modelos, embasados: em agências de desenvolvimento, como Ban~ 
co do Nordeste, DNOCS, Sudene, que, ao longo do tempo, deram 
a contril:uição que p1deram dar. No meu entendimento, exauri
ram-se em si próprios:. O novO momento riacional exige um te-pen
sar do modelo de planejamento para a região, que tem uma efetiva 
COritribuição a dar. O nosso _Estado.- (iue tem uma frutirultura tro
pical vice}lnte, mOdema. estt conSeguindo colocar melão IUl Espa--=
nba., de onde vêm as sementes. No nosso Rio Grande do Norte, 
consegue-se produzir melão a preços competitivos, para colocar o 
produto no local de origem das sementes. Per isso é que eu dizia 
que viabilidade lemos, alternativas temos, o que é preciso é capital 
e mecanismo indutor para transformar as nossas potencialidades 
em riquezas efetivas, para compor o PIB naciolial. 

Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Quando falo nane
cessidade de um planejamento nacional, preocupado com os des
níveis regiOnais. é- porque visualizo oportunidades de investimen
tos novos em setores da economia onde o Nonieste pode se colo-
cardeformaoompetitiva. _ _ --

As tmas férteis e a ãgua de subsolo dO Vale do Gwguéia, 
no Piaiil,-airii!Uitiiãiização dos lingotes de alnmlnio do Muanhão 
(Lembro-me que, há quatro anos, estive num estado americano, vi- . 
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sitando uma empresa multinaciooal, que i.mporta.va lingotes de 
alumínio do Maranhão, e lá vi fabricação de asa de boeing e dis
quete de computador. O lingote de alumínio, importado do Brasil, 
tinha seu valor multiplicado por 300 vezes. E poc que não um es
forço nacional pata produzir também a asa de avião, o disquete de 
computador, no Maranhão?), a vocação industrial de Fortaleza e 
Recife. as frutas do Rio Gmnde do Norte, Ceará, l'aralôa, Sergipe, 
Alagoas e Peroambuco, a banilba e o conseqüente pólo vidleiro 
do Rió Grutde do Norte, o grande podO de esooamen1o Iegional 
de Suape, em Pemambuco, os pólos geoquímicos e cloroquímicos 
de Sergipe e Alagoas., as ena:mes e variadas potencialidades do 
Estado ~lho do Nooleste, a Babia, e a indástria do turismo viá
vel em toda a região. são, dentre outras, peçaS- inevitáveis a com
por o mapa de oportunidades de investimentos no Nordeste. com o 
capital extemo que o Bnsil pietende a!Iair a partir da nova O<dem 
econômica, que se desenha para os pt6ximos anos. N"ao tenha dú
vida de que se o Govemo do Brasil expuser estas opcxtu.Didades, 
ntapeá-las e compatibilizá-las, não faltará inl=se por parle do 
capital privado in~onaL 

Proponho que se façã o mapeaDJ<nto das opoitunidades de 
investimentOs no Nordeste, Estado por Estado. Proponho que se
jam ouvidos os Estados pelos seus govemos e peJas suas repte
sentações põmícas. Q.te se identifiquem as poteDcialidades de 
cada unidade. Que se f3.ça a sua comPatibilização, evitando as cfis.. 
putas intra-regionais. PropoDho que se priorizem estas oportunida
des pela criação de mecanismos indutores que facilitem investi
mentos intemos e extemos, que transformem estas poteooialjdades 
em tmnfos da economia nacional. Proponho, ao final qoe esta ta
refa seja entregue à coordenação de um h-omem qu~ COJiib pciiCõs, 
entende a nossa realidade e sabe da contriblição que o Notdeste 
pode dar ao País. Refiro-me ao Vire-Presidente Marco Maciel. 

O Sr. Joel de HoDanda - Senador José Agripino, V. Ex" 
Die permite Um apa~_te? . . 

O SR- JOSÉ AGRIPJNO - Com o maior pmzer, ruço V. 
Ex•, Senado< Joel de Hollanda. 

O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador José Agripino, 
quero rumprimentá-lo pelo competente e oportuno pronimciamen
to que V. Ex" faz nesta tarde, abordando o gmve problema das de
sigualdades regionais e sociais do nosso País. particola:nilente a 
questão nordestina. V. &a, com muita propriedade e com a cons
ciência de quem já admlnistrou o Esiado do Rio-Grande do Norte, 
que tem uma vivência muito grande com os ~blemas da nossa. 
Região, trnz a debate questões importantes que precisam ser leva
das em consideração, sobremdo num momento em que o País reta-. 
ma a estabilidade da ec.QD.~ e 9 ~·de desenvolvimento. 
No meu modo de entender, nobre Senador José Agripino, o que V. 
Exa destaca é justamente a ausência de um projeto para o Nordes
te. Estamos cocrendo o risco de assistir ao Govemo Fedetal deixar 
de adotar políticas regionais, sob o argumento de que o NOideste 
passaria a ser uma prioridade nacional. Mas essa prioridade nacio
nal não tem se manifestado nos -programas de investimento e nas 
decisões recentes que o Governo tem adotado na adequação da 
economia, no dimensionamento do Estado. V. &•, com nmi.ta pro
priedade, chamou a atenção pan as rne<maS no campo das con
cessões, das privatizações, pan as iniciativas oo campo do Mett:o
sul. Trata-se de atitudes válidas, importantes. mas que não tem 
tido o cuidado de beneficiar a nossa Região Nordeste. V. Ex•, 
além de dlamar a atenção pan essas distO<Çi3es. propõe que o Go
verno Federal olhe pan o Nordeste, em função das sttaS potencia
lidades. Nessa parte. quero mais uma vez CCIIlCOidar com V. Er 
quando djz que, no campo do turismo, da D:rigação· em mas com 
plantio de frutas tropicais, de mas indnstriaís tradicionaís, como a 
indtlstria têxtil, o Nordeste tem condiçlSes de dar uma oonlribuição 

ao País. asSim como já o fez no passado, e gerar riqueza para sua 
pop1lação. V. Ex- engnmdece esta Casa e, com seriedade, com 
competência e com o fruto da sua experiência traz uma contnõui
ção muito grande. Eu gostaria que as autoridades econômi<:as do 
nosso País levassem em CODla as SI! gestões que V. Ex• está tJ:azen
do de e!alx:nção de um prognuna pan as Iegiões menos desenvol
vidas e, em especial, pan o Nordeste. Não em função de medidas 
meramente canpensatá:ias, mas que leve em conta as potenciali
dades efetivas que o Nordeste tem, reoonhecidas intemacional
mente, para que aquela Região se ~ ao desenvolvimento 
do País cano um todo e para que nio tenhamos tantas desigualda
des econômicas e, sobretudo, tanta injlstiça sociaL Pambéns, no
bre Senador; pelo~ prollllilCiamento que V. E?<" faz. 

O SR. JOSÉ AGRIPJNO- Agmdeço a manifestação mui
to gentil e fidalga do Senador Joel de Hollanda. Eu faria uma ob
servação a maís pan melhor coJDPI=!Sllo da Casa. 

Esü. em pauta a recriação. o revigoramento ou a extensão 
do Fundo Social de Emetgência. So esse Fundo não fcr apievado, 
djz o Governo Cen1Ial da União que f!Cariio petdidas as condições 
de govemabilidade- Leia-se que a União está em seriíssimas difi
culdades financ:eiias, para nio se dizer ''quebmda''-

Eu jamais oroparia esta tnõuna para pedir as velhas esmo
las a que se mferiu o Senador Gemido Melo. O que estrn procu
nmdo fazer é um exercício de raciocínio. Quero mostrar O exem: 
pio dos Estados Unidos. que, algum tempo atrás, indnzimm a in
dústria aeronáutica a se situar no Sul do país. pobre, pam que, com 
essa incb1stria qoe hoje lá existe. milhares de empregos fossem ge-
rados, relembrando o exemplo da Itália, com seu mezzogiomo, 
.mnn esforço de obtenção de= nacionais e europeus pan in
vestimentos na Iegião maís pobre da Itália. 

O que estou propoo.do é mais ou menos o que outras na.çõeS 
fiZei3JD. no passado e o que está fazendo no momento a Alemanha 
unificada, num 11;1odelo moderno. Wao estou pleiteando JrOPria
mente investimentos p6blicos pan o NOideste. Estou pleiteando 
que se. ab:a o olho maior da União- para as oportunidades que a 
economia DOidestina pode_ofereoer ao País. 

Náo quero nem falar em p!ànejamento. Quero falar em açllo 
estr.ltégica. Wao tenho nenhuma dúvida, Senador Joel de Hollan
da. de que se ao final do ano a balança oomen:ial do Brasil for -
equilibxada e não hcuver déficit, os detentoies de capilal - Japão, 
Estados Unidos e Alemanha-, que estio olhando o Brasil neste 
momento, com sua eccnomia aberta, importando xícara pua com
bater o preço da xícara no mercado intemo, mas exportando suco 
de lar.mja. compressor de geladeira, antomóvel acabado, motor de 
automóvel, constatatão que temos uma economia saudável, uma 
moeda saneada e investirão aqui. Ati. poitJUC temos um mercado 
potencial de 150 milhões de oomptadores. 

Nesta bom em que o capital estxangeiro vier, eu quero que o 
Govemo tenha prepar.u!o um balcão de oportunidades do Nordes
te, elabor.ulo p<r ele, ouvido os governos. O exemplo que se tem 
das frutas do Rio Grutde do Norte se multiplica pelo NOideste in
teiro. Todos os Estados dispõem de po"'ncio)jdades viáveis, capa
zes de competir no mercado internacionaL Não proponho esmolas, 
não estou pedintlo favores. Eston pedintlo que se faça. se se quer 
ser justo do ponto .de vista social, um mapeamento de oportunida
des e se a:iem mecanismos indutores de investim.entos para que o 
Nordeste dé a oontri.lmição que pode. como está dando- Olhe-se o 
caso da balança comCICial. Espera-se que, ao final do ano, tenha
mos equillbrio ou um pequeno déílcit. Faça-se o cotejo da balança 
ccmeroial do NOideste e verifique !ie, ao final, a Região não deu 
também. nesse momento? uma conlii.boição ao equihôrio das con~ 
tas externas do Brasil. Até por isso, Senador. 
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O Sr~Bernardo Cabral- Permite-me V.Ex .. umaparte? 
O SR. JOSÉAGRIPINO- Ouç<> V. Ex' com muito prazer. 
O Sr. Bernardo Cabral· SeDado! José AgripiDO, AgripiDO 

Gri.ecO dizia, com aquela sua verve incompa.távei. que em bom 
que se utilizasse, entre amjgos, a maçonaria dos elogios. cruzados. 
Não tome V. Ex• como exercício de elogio o que acaba de ouvir. 
.AU:m dos ~ que me .antecederam tenho ~ aqueles 
que me sucederão, tanto os primeiros quanto os últimos. o farão 
ean muito mais habilidade e !aleito do que eu pJdesse fazt.lo. 
No entanto, quero tegistiar que V. Ex' tmz, nessa linearidade do 
seu disalrso, fi'OPOSias, CODclusões e soluções. V. Ex' não oalJlOO 
a tribuna pam raz...uma demincia de que a seca DO NO<deste ou de 
que o mapa do pouperismo que invade aquela Região estio pre
seures num mero discurso. Nio. V. Ex• ocupa a tribuna não s6 
pam dizer que não há seca poique chove rultma nas suas palavras. 
Não é de se adminlr. Como govemador, não acanpanhei os passos 
de V. Ex• de perto, mas como constituinte, sim. E como consti
blinte assisti a V. Ex'lutar pela inclusão do art. 43 da Constituição 
amai' do nosso Pais. que diz; 'Para efeitos administmtivos. a União 
poderá. artiru~ sua açio em 1m mesmo complexo geoeconômic:o 
e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigual· 
dades rcgiatais...''É ~aí o que V.Ex•propõe. a seqüência daqui
lo que vem sendo esquecido por todos os Govemos Federais que 
pãssam. Quando um ou outro Senador ocupa a trihwla e faz as de
núncias em defesa da sua tegião e da sua terra, ~ combatido como 
se tivesse tmzido para cá apenas um problema regiooal. Quero me 
associar ao disairso de V. Ex', não s6 como seu compaDbeiro de 
Senado, mas como seu admirador pessoal. 

O SR. JOSÉ AGRlPINO- Agtadeço as palavras genero
sissimlls de meu mestre Bemardo Cabral. velho compouheiro da 
Constiluinte, de lutas. Quero dizer que a admiiação que DUtro por 

_V.. Ex' é muito grande e é de muito tempo. De modo que o aparte 
que V. Ex• me concede me hmra muito e emiquece o meu pro
mmciamento. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex' me concede um 
aparte? . -

O SR. JOSÉ AGRlPINO - Com muito homà, SeDador 
Antonio Carlos Magalhães 

O Sr. Antonio Carlos Magalháes. Assinala muito bem V. 
Ex' os vários aspectos do Nordeste. Não discordo da colocação 
política; ao cootrárioy c:o:ncOido :intéiramente, mas faria um leque 
mais amplo. Eu diria que a figma maior que teJíamos pam coonJe.· 
nar esse movimento seria ninguém mC!hor do que a citada por V. 
Ex', que é o Vioo-Presideute """"" Maciel N'mguém o excede em 
competência, nem mesmo em coohecimen\<>" da Região. Mas peu· 
so que seria preciso haver algo mais completo, no sentido de que 
Govemadttes e Senadores executem um trabalho permanente nes
sa área. Talvez. o Vice-Presidmte seja um inth:prete disso, pois 
alé mesmo suas tarefas impedirão que S. Ex' participe ativamente, 
da forma como pteCisamos agir, pam demoostmr ~ Nação. cano 

· V. Ex' vem demoustrando da tnbuna, as in}lstiças de que a nossa 
Região e outras Regiões, como o Norte e o Centr<>Oeste, vém 
sendo v!timas. Não há melhor momento do que este pam &dotar
mos não s6 as n:formas já votadas por n6s e as que precisamos vo
tar · o Pais necessita dessas refonnas. e iremos votá-las -, mas 
também algumas outras medidas que teremos que votar, precisa
mos inserir as nossas Regiões como beneficiárias dessas mesmas 
medidas. alé pam c:wnp:itmos, no Senado Federal, o prinápio fc>
~o que obriga esta Casa a ter igualdade de IllÍmoro entre os 
seus membros, ou seja, ~ Senado<es pam cada Estado. Portanto, 
tenho apelado aos Govemadores nesse sentido, mas não tenho ob
tido teSpOSta com a rapidez que a gravidade do assunto exige. V. 
Ex', ao vir ~ tribuna, pzesta uma coutribuição valiosa, como já 

prestaiam outros Senadores aqui neste Senado e. certamente. ou
tros Parlamentares na Câmara dos Deputados. Inclusive. sabemos 
que o Senador Beui V eras é um profundo conhecedor deste assun
to; Geraldo Melo, Joel de Hollanda, Freitas Neto, Hugo Napoleão 
e Waldeck Omelas. Tantos aqui tém-se batido com conhecimento 
de causa por esses problemas, que são nossos e da nossa Região • 
mas as respostas têm demorado. Eu sou mais pessimista do que Y. 
Ex•. Se não tomamws providências mais efetivas em relaçãd-~a 
providências legais nas votações de medidas, aqu~ certamente va· 
mos ca::uribuir cem a nossa omissão para Crimes maiores petpetra
dos.contm a oossa Região. 

O SR. JOSÉAGRIPINO. Quero agradecer o oportuníssi· 
mo aparte do Senador Antonio Carlos Magalhães. Parece que S. 
Ex' estava adivinhando o fmal da minha modestlssima exposição. 

Eu. havia feito. anteriormente, e- sugeri agor.t. na ação do 
Vice-Presidente Maroo MacieL uma conclamação pam que o Go
verno ouvisse os Estados pelos seus Govemos. pela sua classe po
lítica - e al estio incluldos os SeDadores, os Depltados Federais e 
a experiência dos ex-Govemadotes -. paxa. se o Govemo entender 
válida a fi'OPOS!a que apresento nesta hora. no Senado da Repúbli· 
ca. que S. Exa tome _prov~as. antes que seja tarde. p:>rqae o 
fosso que se vai estabelecer será. il:recupetáveL. 

Passo a ler praticamente a conclusão do meu disairso para 
mosttar a minha concordância com as observações sábias que V. 
Ex' faz, produto da experiência dos seus cabelos brnncos. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me pennitiria um aparte 
antes de proceder à leitura, pam não pertmbá-lo na parte final? 

O SR. JOSÉ AGRlPINO- Can muita homa, Senador Jo
J'Phat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Desejava mauife--me solidá· 
rio com todas as suas manifestações deste disairso, mas queria. 
sobretudo, assinalar a propriedade das suas idéias quanto à neces
sidade do planejamento. Wao há como socon:er devidamente o 
NOideste, como qualquer outro ponto ou região do País., senão me
diante uma ação plauejada. E ela é tanto mais útil e tanto mais JXÓ" 
pria quanto a Coustituição. ao lado do plauejamento uacioual, cui· 
da do plauejamento regional e se!DriaJ. O Govemo poderia, por· 
tanto, entrosar esses aspectos para a boa solução de diferentes pro-
blemas. Muito obrigado. · 

O SR. JOSÉ AGRlPINO- Obrigado a V. Ex'. --
E em elaborando esse planejamento, ele nada mais estaria 

fazendo do que rumprindo, como muito bem lembrou o SeDador 
Bemardo Cabral. a pn5pria Constituição Fedexal. 

O Sr.Beni V eras-Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSÉ AGRlPINO- OuçO V. Ex' comprazer. 
O Sr. Bcui V eras - Os números confiimam as infotnlllções 

de V. Ex-; tudo o que V. Ex• diz está em.basado em mímeros da 
ação do Govemo ua Região Notdeste. A rem!ncia fiscal do Gover, 
no Federal tem sido li1lri1o menor do que a Região merecia; os: m~· 
vestimentos das estatais e dos bancos federais são menores no 
Nordeste do que no resto do Pais; as despesas ocçameutárias totaiS 
são menores oo Notdeste do que a~ prop<liÇão que ele -nla 
sobre a população nacional; os investimentos em ciência e tec:üo
logia são menores. Então, o NO<deste é vitima, ao longo dos anos. 
de uma discrimináção e não de um privilégio. Acusam-nos de ser· 
mos COllSllillidtte de incentivos. Wao é veida.dc; somos os qo.e 
menos recebem no País. Por causa dessa situação a Região sofre 
um atraso gnmde; ela_não :mcebe o que o País deveria destinar-lhe. 
Ésse atrnso é justificável, poique há pouco investimento da Nação 
na Região Nordeste. Precisamos reverter essa situação. A Região 
precisa receber, pelo menos. a sna participação em relação ao Pffi 
uacional, pam que mantenha a sua siblaçio. Hoje, ela é degradada 
amTalmente. Muito obrigado. 



226 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Agradeço a Illllllifest.ação do Senadores, que representam a Federaçio brasileira. Temos que nos 
Senador Beni V eras e retomo à obsexvação que fazia. a respeito do organizar e provocar politicamente por soluçõeS, Dão por favores. 
aparte do.Semdor Antonio Carlos Magalhães com a sua sapiência. O Sr. José Roberto Arruda- V. Ex" me penDile um aparte? 

Num breve aparte, o Senador Beni Veru dedilha uma série O SR.JOSÉAGRIPINO- Compra= ouço V.Ex•. 
de dados que, dentro de um gxupo de trabalho cxganizJido sob a O Sr. José Roberto Arrnda • Peço desculpas a V. Ex•. 
coordenação de uma autoridade, inevitáveis e conveooedctel; m1C Queria subliobar Ir&; pontos que me pareoem importantes. Em pri
meros seriam produzidos que dariam i!. Nação o convencimento de meiro lugar, concordo que os desequihôriosregicmais sio os gtan
que o Nordeste quer uma oportunidade justa de contn'buir, quer a des problemas para se conseguir um modelo de desenvolvimento 
devolução da stia contribuição. mais justo para o BmsiL Esse modelo desequilibrado atinge espe-

0 Sr. Waldedc Omelas ·Permite-me V.Ex•umaparte? cialmente a Regiio Nordeste. Eu não podeda deixar de citar aqui 
OSR.JOSÉAGRIPINO-OuçqV.Ex"ocmmuitoiO=· que também a Regiio Centro-Oeste padeoe dos mesmos males, 
O Sr. Waldeck Ornelas- Senador José Agripino, na tarde nio só do descaso da i>rrocracia do Governo Fedem!, mas IBmbém 

de ontem, ouvíamos um pronunciamento do Senador Edison Lo- de uma seqúllacia histórica de privilégios que foram concedidos i!.s 
hão que trar.ava de política econôm.ica, aflorando a questão do de- regiões mais ricas em detrimeDlO das mais pobres do País.. Queria 
senvolvimento Iegiooal. Hoje V. Ex" ttaz à Casa o U:ma especifico subliobar um segundo ponto. O Brnsil tem, há mais de três cl&:a
do Nordeste e o faz com muita p:ecisOO, nio apenas deseob•ndo das, um modelo de desenvolvimento paradoxal que privilegia 
uma metodologia de abordagem na questão político-adminislrati- quem tem mais. A distn'buição de hnpos~ por exemplo, é muitas 
va, como também ressaltando possibilidades e oporttmidades efeti- veus proporcional ao m1mero de .babilllllU:s que se t=. naquele 
vas e reais com que.cóntao a Regiio Nordeste panrparticipar do momento e à riqueu produzida naquele instanU:. Em quase todos 
processo de desenvolvhne!Íto do País. ExisU:m ~ Di· os outros países do namdo a distn'buiçio de impostos e de incenti
chos econômicos reconhecidos no Nordeste de modo unãnime, ge- vos é proporcional à popllação que se deseja flor, ao mapa <femo. 
neralizado. No entanto, tem-lhe faltado- eu diria fr<>qüentemente- gráfico desejado e não ao que se u.m, propoxoional ao modelo de 
o apoio e a participaçãO do Govemo Central. Pe.J:ID:it<>me relem- desenvolvimento que se deseja e não ao que se tem. até porque o 
biar mn exemplo de que V. Ex& participou. Esta. Casa conta com qne se tem é injUsto. Ora, se n6s concentrarmos riquezas onde elas 
cmco ex·Govemadores do quadrillnio passado - Senador Edisoo já existem, se coocentrarmos pessoas onde já existe uma densida
Lobio, Senador Freitas Neto, Senador Ronaldo Conha Limà, Se- de demográfica caótica, é clsro que este País será cada vez mais 
nador Antonio Carlos Magalháes, além de V. Ex"-, que se "'uni- desigual E toda vez que o Congresso Nacional propõe uma dis
tam para fazer um projeto de desenvolvimenlo turlstico para o tnõuição de recursos inversamente proporcional à concentração 
Nordeste. RecoDhece-se que. nacionab:nente,. o Nordeste tem efeti- de riquezas e de gente, somos tachados de discricionários. Su
vas vantagem: competitivas. Nesse projeto, o Govemo Federal par- .... blinbarei um terceiro i~ pediri.àOlicençã i experiência políti
ticipa apenas empreStando o Banco do Nordesu. para servir de ..,_ ca do Senador Antonio Carlos Magalhães, para enfatizar uni 

_passador de recursos. São ()S Estados que toinam. os Ifuancianien- ponto. Não adianta mais ~ e a experiência política deste PaíS 
tos e aplicam a cootrapartida; o Govemo Fedem! não participa fi.,. demonstra isso sobejamente - ficarmos todos defendendo a Re-
nanceiramente de nada. Pcx:lerla. dar uma grande coní:ribuição, par- gião Nordeste, a~Regiio Centro-Oeste a buscar um maior apoio 
ticipando fmanceiramerite a fundo perdido ou até piOIXX'cionando, da burocracia oficial. Existe o Senado Federal - e ressaltava 
através do BNDES, fmanciamento para esses projetO&:. O Senador isso o Senador Antonio Carlos Magalhães - como símbolo 
Beni V eras, ainda há pouco, chamava a atenção - e vimos. na se- maior do princípio federativo .. S~o Paulo. com as suas riquezas, 
mana passada. na Comissão de São Frahcisço - para o fato de que com sua população, com seu desenvolvimento, de que tanto nos 
as aplicações do BNDES no Nordeste reduzimm de 21% para orgulhamos, tem três Senadores e os pequenos Estados do Nor-
11 %, entre 1990 e 1994. Ora, poder-se-ia participar do próprio desfi:, da Região Nom, da Região Centro-Oeste também tem· 
programa de qualidade, prepanmdo O tnrismo :receptivo, ou ajudar tr8s Senadores. Acho que falta uma. coisa: que aqui no Senado, 
no marketing. Quero ler uma nota de uma conceituada coluna de símbolo maior do princípio federativo, possam nascer medidas 
um jomal nacional, do dia 12 de agosto: ''R.Ío, __ Pantanal Mato- concretas e objetivas de mudança dos rumos de nosso desen
grossense, a Amazônia e a Regiio do Cerrado sio os teiilas dos v!- volvimento, para que a distribuição de riquezas, a distribuição 
deos institucionais feitos pela Embtatur e ~e ca:neçarão a ser exi- de incentivos: e o vetor que indica o modelo de desenvolvimen
bidos em vários países." Mesmo no turismo, nmna área que indis- to não sejam proporcionais à densidade demográfica que temos 
cutivelmente ninguém desconhece a competitividade do Nordeste, ou à riqueza de determin.adas regiões, mas sim proporcionais à 
esta Região Dão é sequer lemb:3da. EfetivamenU:, o Nordeste está densidade demográfica mais justa, àquela que desejamos ter, 
sendo vítima cotidiana de um vetda.deiro assédio tecnoc:ritico, um diminuindo as correntes migratórias~ 3.brangendo~ prlncipalmen
tipo de crime que ainda nio está capitulado no Código Penal. te, um modelo de desenvolvimento mais equihõrado, mais harJII6. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Agradeço o aparte de V. Ex". O Illco, menos mjlsto, que é finvlamental para que esU: Pais, no 
nobre Senador fazia parte do Govemo da Bahia, como eu, do Rio novo tempo que se avizinha, diminua as suas carências. Eram es
Grande do Norte, e S. Ex" lemha muito bem como foi gemdo o ses os Ir&; pontos que gostaria de enfatizar, pedindo descnlpas ao 
Prodetur: pela vontade política.dos Governos Eataduais e pela de- Presidente da Mesa.. 
terminada posição do Presidente do BID, Eurique lglesias. A O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador José Agripi' 
União simplesmente assistiu aos fatos acontecerem. Nós a provo- no, a Presidência COlDlilica a-v. Ex- que seu tempo está esgotado. 
camos. Se Dão conseguirmos coser com nossas ptóprias linhas. se O SR. JOSÉ AGRIPINO -Já enceiiO, Sr. Presidente. 
Dão fizmnoo valera nossa fOIÇ& potitica, os fatos não iiio aoool<ce:r. Queria só fazer uma obsexvaçio, ainda que rápida, sobre o 

Falou muito bem o Senador Esperidio Amin que esta Casa aparte, lúcido e competente, do Senador José Roberto Airuda. O 
age muito por 11espasmos". Rec:oohecemos que S. Ex• falou uma que eu falo para o Ncrdeste, entendo válido pata o Centro-Oeste. 
verdade. Mas a nossa causa é tão gxa.ve que temos que transfoanar Faria uma única observação. -Temos,. neste DlOJJ:leJlto, um 
o nosso "espasmo" em ação pennanente. A responsabilidade é da Governo que se diz socialdemocrata, que pratica - deseja praticar
classe política, é do Vice-Presidenu., que é nordestino, e muito dos justiça social Está na hora de mostrá-la. 



Agosto de !995 .. ANAIS DO SENADO FEDERAL 227 

Em última análise, defendo, com o que propoDbo, o estabe
lecimento de uma real Fede!ação ande, com perspectiva de opor
tunidades iguais. possa haver pam as pessoas um mínimo de com
preensão para a modernidade que está por vir. Modernidade nos 
campos político. econômico e social. 

Como se falar, por exemplo, em voto cfistrilal, DO campo 
político, ou em modelo de qualidade total, DO campo eoonômico, 
pata sociedades Ião diferentes? As realidades e níveis de a.spiillção 
ainda tão distintos conduzimo, inevitavelmente, a rcações e com
portamentos divenos. 

Há algum tempo falou-se em IIIOVimento separatista do Sul 
em retasão ao NOideste. 

A époo;a o fato parec<~~-me um gracejo de mau gosto. 
Temo •.. no entantO, que, se não tomannos povidências ago. 

ra, o gracejo 4e mau gosto de ontem possa tomar oorpo e se tmns
fonna:r numa realidade dum para as gemções que vlo Jl05 suceder. 

O Seuado Federal é a Casa rep=eD!Jiliva·da Fedemçio bm
sileira. Se aceita a tese que procurei expor, desejo coo.vocar a to
dos, especialmente ao Srs.;Seuadores representante!; dos Estados 
nordestinos, acima de Partidos, a CODlpOlew um foro pennanente 
de acompanhamento, cfiseussio e cobrança_de ações de Govemo 
que insiram o Nordeste na nova ordem ecooômica nacionaL Dese
jamos todos que se coloque o .Bm.siJ. em posiçãO aiDda melh()( DO 

rãnk:ing das. econcmias nmndiais, mas que se retite o País da 
coosiiangedora posição de pcnuanente candidato a campeão em 
desigualdades e injustiças sociais. 

Que olhemos o exemplo da Alemanha, naçlio slmbolo da 
socialclemoaaci. Reçursos gerados pela sociedade mais rica estio 
recoostmindo a economia do tenit6rio mais pobre. Governo so
cialdell!OCI3Ia equalizaudo oportunidades, praticando justiça so
cial, construindo a Wlidade nacionaL 

Na Alemanha, as desigualdades provocaram a unlão.-Nio 
podemos aqui permitir que as desigualdades nos~ 

O Govemo do Bmsil é socialdemoctata. E bom de lltOSIDr 
que realmell!e é socialdemoctata. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coucedo a Palavra ao 

nobre Senador Renan Calheiros. (Pausa) 
Conoedo a palavra• ao DObre Senador Bernanlo CabmL 

(Pausa.) -
Conoedo a palavza ao nobre Senador Anlõnio Carlos Maga-

lhães. (Pausa.) _ . 
Couoedo a palavra ao nobre Senador José Robe<to Auuda. 

(Pausa.) · ·· 

Conoedo a palavm à nob!e Senadora,ffmilia. Femandes. 
A SRA. EMILlA FERNANDES (PI"B-RS. Ptawncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradcm.) - Sr. Presidente, St's c 
s,.. Senadores, venho a esta tribuna para deixar Iegislrado o l!aha
lho que foi realizado recentemente, pela bancada feminina do 
Congresso Nacional juntameute oom o S<CR:tariado de comissões 
do Parlatino, atiavés do Comi!! O!:ganizad<r Bnlsileiro, composto 
por várias Depltadas Federais e esta Seuadc:Ã. ReaHzamos. nos 
dias 28 e 29 de julho próximos pus•ados, em Sio Paulo, a V Reu
nião da Comissão Especial da Mulher. 

Encaminho relatório dessa mmiio à PmsidSDcia do Senado 
Federal, pata que os Colegas Parlamentares e a sociedade cano 
um todo tomem conhecimento do assunto que DOS envolveu nesse 
encontro e da razio pela qual tive de me ausentar desta Casa. Em
bota tenha sido realizado dunmte o petfodo de recesso, entendo 
ser importante a sua prestação de conlaS. 

Além de lntegi31" a comissão organizadora do Encomro, 
participar da coa:denação das atividades e integi31" o painel sobre 
Referencias Legislativas e Ações do El<.erutivo para &lados e Ml-

nicípios. a'bordando o tema "Educação para a Igualdade", lá com
pa!<Ci. por designação, iepnisent3ndo c:i PrOsideme desta Casa, o 
Senador José Samey. um grande incentivador na luta das mullieres 
pela igmtldade 

A reunião de expressão latino-americana contou com a pxe
sença desia Senadcn, de treze Deputadas Fedetais, Deputadas&
taduais e Vereadoms de divet>OO Estados btasileiroo, além de vá
rias parlamentares de mais de quinze países, como a Costa Rica. 
Pem, Qrile, Argentina, Venezuela, El Salvador, Colômbia, Parn
guai, Bolívia, República Dominicma, Equador, Uruguai, Cuba, 
Amha (Carihe) e México, perfazendo um total de aproximada
mente 220 porlamenta=. 

Também pmstigiaram o evento: o Presidente Altemo do 
Parlalino, Depltado Juan Adolfo Singer, do Uruguai; a V !Ce-Pre
sidente da Comissão Especial da Mulher do Pariatino, Depltada 
Milagros Diaz de Am"ba, da República Dominicana; o Presidente 
do Couselho Consultivo do Parlatino, Deputado Fru1<:0 Montoro, 
representando o Deputado Luis EWazdo, Presidell!e da Câmara 
dos Deputados; o V!CC-Govemador de Sio Paulo, Getaldo A!ck
min FJ!ho, ,.,_tando o Govemaclor Mário Covas; a DI" Ana 
Maria Brasileiro, Cllefe da Seçio Latin<>-Americana e do Canbe 
do UNII'EM (Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
da Mulher); a DI" Apama Mehrotta, Diretoia do Ponto Focal de 
Gênero do PNUD (Programa das Nações Unidas parn o Desenvol
vimetto) para a América Latina e Carihe; o Deputado Fábio Ma
galhães, Presidente da Fundação MelllOI:ial da América Latina; o 
DepltadoJarge !fidalgo Valero Briceíio, da VeneZDeia, Presideute 
da Comissão da Dívida Social do Parlatino; e o Dr. Femando Gas

_pariau, Superintendente da Sede Permaneute do Parlatino. 
Os dois dias de rewrlio demonstr.uam o acerto e a impor

tância de sua rea!izaçio, po< oportunizar a troca de expetiências, a 
maicr aproxima.ção entre as parlamentares latino-americanas e, 
ainda, pela definição de propostas a nível nacional e coojuntas dos 
palses ~elicanos, para serem levadas a Pequim. 

Na programação desenvolv~ houve momentos de revisão 
e ap'Ofundamc:nto dos resnhados das conferências mundiais já rea:. 
lizadas (1975, no Méxioo;"i980, na Dinama= e !985, em Nairó
bi, no Quénia) e debate sobre o documento que o BiaSil estan\ le
vando i IV Couf..-ência Mui:tdial a realizar-se de 4 a 15 de setem
bro, em Beijing, na Cllina. 

Referências de Legislações sobre a Mulher na América La
tina e Carihe, apreseotação .da proposta da reunião de parlameuta
res, realizada em maio deste ano. na Guatemala. estudo do docu
mell!O elaborado pela Bancada Feminina do Congresso Nacional e 
o estabelecimento das estratégias para atuação das parlameu'-""s 
la~americanas que estarão indo a Beijing suscitaram profundos 
e empolgantes debates pelas presentes. 

P.reoaJpações com a crescente pobreza e discri:miDação em· 
nossos paises fazem parte do documemo global do encontro ''De
claraci6n de! Parlatino", que seri apresentado em Beijing, assina'
do pelas ,.,_tantes de todos os palses ptesentes, que também 
apontamm caminhos para a supemção conjunta das dificuldades 
comuns ao continente. 

Nesse documento. as parlamentares latino-americanas ad
vertem pua o crescimenlo do desemprego e do subeinJXego, da 
polnza e da marginalidade, e demmciam que a transferencia da 
Jll"stação de serviços sociais do &tado para a iniciativa privada 
está ptOIDOV<:Ddo ainda mais Jll"pfzos para os pobres. 

A crise da dívida extema, a aplicação de políticas de 
ajuste estrutUraL desvinculadas do desenvolvimento social. têm 
agravado as desigualdades e acelerado o deterioramento da 
qualidade de vida. acentuando as desigualdades regionais e de 
cadapals. 
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Assnn como oc:one no Brasil, esta deunálica realidade, aftt
mam as parlamentares~ está submetendo milhões de mulb.eres da 
América I...a.tiD.a. do Caribe e do México ao deseinpregO, aos· mais 
baixos salários. à exclusão da educação e da saüde e, aincia.: à vio
lência no âmbito social e famlJiar_ 

Diante desse quadro dramático de superexplmação e dísctj
mina.ção, o encontro apontou para a necessidade de se construírem 
estratégias de desenvolvimento alternativo e soberano que assegu
rem a satisfação das necessidades e as aspb:ações humanas dos po.. 
vos latino-americanos e do mundo, com a criação de ~ssos de
mocráticos de participação para promover a ·elimiDação de~tiva 
de desigualdades. 

Entre os principais compromissos aprovados e contidos no 
documento final do encontro - que também gostaria fosse incloído 
neste pl""Jnciarnmto para constar dos anais desta Casa: .: eiitão: 
adotar como dixelrizes os compromissos e acotdos relativos à te-
mática feminina firmados em convenções e conferEncias intema
cionais, estimulando _os· governos a subscrevê-los e .adequando-os 
às legislações nacionais, pam garurtir sua aplicaçãO, execução e 
desenvolvimento; converter o documento fmal da IV COnferencia 
IDlernaciooal sobR:: a Mulher, que será aprovado em Pequ.Ím, eln 
setembro, como diretriz par.> todas as comissões do Parlamento 
Latino-Americano; assegurar a revisão das legislações penal. tra
balhista, civil e eleitoral com o objetivo de eliminar as disc:rimina
ções nelas contidas que cl:iiialltem o acesso das nmiberes a todas 
as instâllcias da sociedade. 

Além d=atividades de caráter intemacional, no último dia, 
também foi proporciODado um EncOOtro de Vereadoras e Deputa
das Estaduais do Brasil, com ampla e diversificada participação. 
As presentes debateram Referências Legislativas e Ações dó Eite
~o para Estados e Mlulicípios e temas como EducaÇão, Saúde, 
Violência, IgualcÍ.ade de Oportwúdades no Trabalho, Legislações 
Municipais, Políticas Póblicas, Questões de Género; Orçamentos Mu
nicipais e Gaiantia de ReaJI'SOS par.t Políticas de Atenção à Mulher. 

No documem.o aprovado pelas vereadoras, ~ esta
duais, deputadas federais e senadcns- cuja: futegra solicitp anexar 
a este prnmmciaTDM!to -, as parlamentares presemes constataram 
que: nas duas últimas décadas, ocorreram avanços e vit6Íias, mas, 
apesar disso, a situação da Dllllher brasileira está. cada vez mais di
ficil frente às políticas de ajlste levadas a efeito pela imposição da 
n=ganização da ecoooutia muudial par.> atendar aos grandes inte
resses dos países centrais e de grandes empresas ttansnacionais; 
como decorréucia da ordem ecouômica, as diferenças naturais se 
ltmlSfOillllllD em desigualdades sociais, impedindo que a igualdade 
da lei se materialize em igualdade na vida e patrociDando a deter:kra
ção das fuDções sociais, aumentando a margiualizaçiO da mulh"" 

Para as parlamentares btasileins,. a mudança dessa realida
de passa. necessariamente, por medidas que promovam a wúdade, 
r.om visão política -ampla, para e.nfrentar a "nova ordem" nnm~ 
que nada tem a oferecer senão o desmonte do nosso País, a retiJ:a. 
da de conquistas históricas dos trabalhadores e das mulheres e a 
restriçio às liberdades democráticas; sedim.entem uma sólida arti
culação entre as parlamell1ares, cem a participação dos homens 
parlamentares, que assumam o combate à discriminação da mulher 
e associem-se à luta pela emancipação fenii:iain.a: -- -- -

Nesse sentido, o encontro defuiiu propostas que~ aponüni 
par.> a criação de um Fórum Parlamentar para questões de género, 
que estabeleça intercâmbios e agendas comuns; para a im.plemen
ta.çio de ações para enadicar o analfabetismo feniinino, a repetên
cia e a evasão escolar, para a redução das disparidades de acesso ã. 
educação superior, assegurauâo oportunidade de capacilação ao 

conjunto das mullieres às cmeiras científicas e técnicas,- sem dis,.: 

criminação imPosta por cuirlculos e programas alienantes; para a 
apresentação de projetas, emendas, planos plurianuais e LDOs qui 
patrocinem políticas públicas que combatam a violência e garan
tam direitos básicos de cidadania; par.t a promoção de ampla dis
cussão para implementação de cotas de participação femin.ina. nas 
düerentes instituições e pata a realização de debates sobre a saúde 
da ~lli.er, CC?m objetivo de implementação. nos municípios brasi
leiros, do Programa de Assistência Integrada à Saúde da Mulher -
PAISM -,existente desde 1984 mas nunca tratado como priorida-
de oo nosso País. -

Enfim, buscamos refletir na teUDião do Parlatino as vozes 
de milhões de mulheres e a htta de mulheres e dC -hoilieDS latino
americanos por uma nova sociedade justa, humana. solidária, f:ra
tema e eqüitativa. 

Antes de en=r, gostaria de destacar a profunda contra
riedade das parlameotares latino-americanas com as políticas eco
nõmicas que estão senÇo aplica.da.S em cada um dos países, que 
vêm trazendo a quebm da soberania nacional, uma caucentração 
de renda sem precedentes e o aprofundamento das desigualdades 
sociais, do desei1IpiCgo em·massa e da pobreza. 

Também quero IJ:3nsmitir aos Srs.: Senadores a disposição. <Y 

espírito de nacionalidade, o sentimento latino-americano, com as 
questões específicas de gênero, mas acima de tudo o compromisso 
ÇODl os destinos do conjmto da Humanidade, que senti em cada 
uma das parlamentares que participaram do eucoutro, dando seu 
testemunho e apreseutaudo suas propostas-

- Encerrando, gostaria de registrar a brilhante organização 
patrociDada pela Direção do Parlatillo e ressa.lt.ar a necessidade 
sentida de uma maioc participação dos parlamentares brasileiros, 
homens e mulli.eres nas comissões e atividades do Parlatino, insti
tuição profundamente habilitada par.t o debare de remas da atuali
dade e espaço privilegiado, principalmente par.> o fortalecimento 
da integração da nossa América Latina-

. Cabe ainda IeSSa!tar dois fatos que consideramos de funda' 
mental .impoctância: o prliõeiro é que já obtivemos a inscrição do 
Parlatiuo na Lista da OI3dores da IV COnferência Mundial sobre a 
Mulher, a realizar-se em Pequim_ O Parlamento Latiuo-Ameticauo _ 
setá o 13° orador do dia 8 de setembro_ O segundo é que a Comis- _ 
são Especial da Mulher do Parlatiuo passa a partir de agora à Co
missão Permanente, conquista resultante da mobilização e partici
pação das parlamentares. 

E, par.> finalizar, quero pedir a participação de cada um dos 
Srs. Senadores nesta luta pela igualdade, que é de todos, fazendo 
das propostas aprovadas no Encontro do Parlatino um compromis
so cotidiano da sua luta pelo desenvolvimento da democracia, da 
igualdade e do direito à vida-

Com esses compxomissos, as parlamentares brasileiras se 
organizam e rumam a Beijing, desejando que a IV Conferência 
Mundial sol:re a Mulher seja um maiCO civilizatório, um instru
mento efetivo no resgate da dívida universal acumulada pela dis
criminação da mulher. 

Sr.· Presidente? agradeço a V. Ex• e Passo às suas mãos um 
.relatório que contém os nossos pronu:ncia.mentos, aS documentaçõ
es que de lá foram retiradas, algumas cópias de matérias alusivas a 
essas reuniões e a essa questão p1blicada na imprensa. 

Era o que tinha a di=, Sr. Presidente. 

Milito obrigada_ 

DOCUMENTQ A QUE SE REFERE A SRA
EMIUA FERNANDES EM SEU PRONUNCIAMENTO-
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ANEXOS 
:é:JYREUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL I>A MULIIEJ3, DO PARLA TINO'?}/ 
:~::.~--:·::;~~.::o;-~::-:~::~·:•';:4·:.:.:~ .-~ _.: :,· -!:~·:.~•. -~ . - - . ·. . •, .··- .. -_: ·.-···. : .. ·.·:·:: . ._";:·::-·., ... · ... :-.:-·:.-.: :· .. ~:--;·~~~ 

Local: SEI>E 1)0 l'AH.Li\TINO- l':u·lamcnto Latino Americano 
An•nida l\l!odo ti<.' Aouh·:ulc SG-l - li:HT:l Funcla- São l':mlu 
T.-l,•f,,..,.- 55-I 1- S~·l<o.IU.I ,. !11-l(..lOG c f:tx 55-11 1!24(..116 c ll2·1GJ24 

'----'-~-'- ---·----- --·;tr...ii:itÃMÃÇJ\o .. 

I •· ... · l>lA 2S I>E:JüLil<) -·----~-:-::--~-----:--.....,..-,..-..J 
Olts""·: A.be::rta ~ partldjllJ('4Q dt v~putml.u EJtailuais ~ ''tr~aJorns do JJrasil, bem CO(IIO a obsuvtuioras/ t:S 

CtJiuidadas/os! 

&:!h) ('H El>J-:N! 'lAMENTO 
~--~~------~~~ 

8:45 -10:.30 : SI::SSÁO I> E AlliCRTllnA 

Abcrtu= Deput:>Jv Jll.lll AJ,,Uo Singcr-l'tcsiJcntc 1\lrcm<> <lv P.:úl~tino 
Dcput.1J~ t-!ilocws Dioz Ani!J~- ComiSSSo Especial <1.:1 Mulher do P;u-latino 

DLI\l.'ili\• <.."<.>v:u;.l;uvcnradvr Jo E.sta~lo tlc S:iu }1aulo 
D<put.,,f,, l.tú.l E.l"""'" Mat\:úh:ics- 1'1 csiJenle u> CâlJI>ra Federal 
Dc.7put;aJ~• Fran..::o l\JonCoro·l'JcsiJcnfe dcJ Conselho Consultivo do l':ul~ti.no 
Scn:~,luta. Enúlia FcmanJcs-pclo SenaJo Federal 
Depul;~,l.l t-!;uta !>uplicy- Comiss3u Espcd:>l da Mulher do !'àil~tin(l/ lJr:~r.il 
PI>. 1\11:> t-!;ui.llha.,ilcilo· Chefe Ja "c{iu l.ltim>·Amc•ican~ c do Catil>c <lu UNIFEM 
D1.1. i\p:una !;1cluu1Ja- tJuctura dv !'unto Fuc:>l de Género do I'NUD para América 

r .. 11ina. c C';uihc. 
Dz. 1: .i.t ,, ... l J\1.1e:.JhJc:s- P!_ c:.i"lcJHc ,},1 runJ.~~,;,l~, ~ 1t:I!IUI i~tl U..1 1\inéliC.l I ..atina. 
Dcptll.l\h) J\ugc llid~tl~o V.1k1o Uli~czio ·PzcsiJcatc~da Comiss5o de Vi\ÍJ.1 Social do 

P~u btino · - - -

Da. Fl·rn:t~~dc) (i.l·:p.uaan- ~)upcriutcudt:nlc da Sclk I'crm:mcnrc úo l':ul;ttino 

• As ("'unCt·rí-u.:i:•' :\1uudiai~ l' a J\' Cunrt•J\om:ia l\tumli;al "'inlnr a r..tulla'"r • n~·íjinJ~·?s: 
• An3 !\1:ui., 1\i:l;o..ikuc• -l"hdc .. tl !;~.·ç:io I atúm-:'\mcri~.1n:1 c t.hi C;uihc de) UNIFEl\.:1 

• Rcfcrl-nd;t~ p~1ra lkijing. rlauu t.h• ,\r:w Hq:ion;llpar:a .a 1\lulhrr c.J.a Au1i·rka Latina c üo C.aribc, 
1995-~0UJ t~ I'Llf:tfnrm:~ th~ Aç;'iu tia I\' Cunft•r;.nd:l 1\hmcli;tl\uhr-r :l f\fulhrr: 

... Dc-put.hl.l 1\l.lat.l ::upli ... y-1: r I lllh .. J',I.IIllc.: cf., ( "omi-;;.:'i,J r~.pc~i;ll d;ll\1uJltcr (lo P.;ufaliii11·lh.:t..•.ii 
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(:.:-•ncln t' llc•,t'lt\o~hiiiH'Uio .-\p.un.l f\l..:luoll.t- J)u\"toi,t d~t 1'<1111•1 Fu~.ll d~ <;~llC.:I•I d1J l':!I;J) p.l:.J 
:\rn~:.tl.-.t t .11111.1 c' • ·.,nl~t• 

------.-----~-----.,....~-...J 

·--~··... . -·-~·-.... -·~ -·'(',--·~--.....---,-=.....,---' 

1:1-:FI•:I~ EN< 'IAS I !E I. E<; ISJ.i\< 'OI•:S SOIIH Jo: A 1\11 11.111-:H NA 
A:\lf:HH.'A J.AilNA Jo: t',\HIIll': 

-----~::-:--:------------------. 
14:30 .is!(,;_\() h.: _ _:.l"....;l:..:'aind: 

• E.~tudo soU r C Lt'f!i'b)i'io rC"bth·n nu~ Jin.·Hos d:t~ mu!lu:·r~ m• J\mé-ricn l ... u.Unn c C.nrJIJc: 
txruuJ.> S;u,,h> l'i.".J... l'l.N/ Cost~ Ric~. · 

• ut;isl3r5o sobn· cotas • D<put.,J~ C.istina ZuccorJi · FREI' A:; O/ Arccntin~ 
• Ap:1r:1to iu:o,titudoual rdath·u :i. :\ 1ullu•r uu âmhitu tJu Poder J..t·::i~lalivo: 

Dcrut:hf:l Vhi:m Alv~@ ~ ·LCI\ I VC'uctucfa 
• L<"gb.I3ç~ão c l':u tidp:tçf•u I)Olitirn .. ~a mulher- ~;cn."hlua:tl'Í~o:tbJ Coa Juba de C.l!;tJO ... PU ColúmUi.1 
• Cc:m•i~slh~s Pari:HIH'nlnrr-s de.• hHJUl-Jito • Cl~ls l<~ath·:-t, :\ ~tufhr-r: .. 

Deput.a .. l.1 $tl(~mo <. imnC~· I•t\1\' Il/ B,a.-.il 

..---------------~-- --
..__......:!c.::6:.::3~o- n.oo h: __ Cale_:_.~,-- .. , .. ,.. ---,.---.. --,· .. -~---=-L 

17:0\l. 19.0ll h: 2• l'aiucl: ·------------------' 

• SaUdt~ "'la mu1hC"r c.~ du·dhJS IC'Jll utluth·us: I>c.:pu1.1tb AJ.... ionc .Alh.1ydc ... PP/ Br~-;il 
• Saüdr c tJIH'!'"{Õ<""" '"' l!;·urro t"UI ·cuh;l: Pt:put.ada Yul:nhl.:t Fcucr Gomez .. JlCC' CuiJa 
• 1..-gi,lorãu 'obrr ""rdio S<'ln;~l: lkpul.><i.1 S;u~<lra l'itc.k. !'LN I Cu5la Rica 

• \·i,,J~nt.'i:l r~uuiHar: Út.'JHlt.a,l.a I ·''wdc:~ Fl\1a·-: N~m11 ··Pl'C/ l'c:n1 
• rhuut!i <lf." IJ!nal,bdt• ti,• Opultuui,J;uh-:o.: l\.f:ui.1 /\u11'11ic:l:~ :;;•;l lli;rJ/ PDC ... Cl•ilc 
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ENCONTIW DE VEI~EADORAS EI>EPUTADAS ESI"ADUAIS DO llRASIL 

9:00 - 12:.lll h: HEFEHI•.NCIAS J.J•:l:ISI.ATIVAS ~; AC,:ÕJ•:s J)(J J-:XJ•:CIYJ'JVO 
J•AJ~A l•:..'iTAI>O.S J•: I\IUNJCIJ•J()S 

Coordcnaçiin: Deput~da M~lia Flvir~- PMDilf MG' · 
Ahenura: J'.uti.:ipoção •lc llr:u>ca Mon:ira Alves, Uuctora Rct;ion:l! s.lo UNU'EM. 

• E<.lue:>f5o rarn a lcuahladc· Senadora Emilioll'cdundcs ··P1DI RS 
• lgualdade,dc Orortunldadcs no Trnbalbo- Vereadora Al<lüza Sposali- PT/ SP 

231 

• Vlolênc(n·onlrn a mulher- Dcruuda Maria Elvira·l'MDDIMG c Dcruud.l Elbc I3rand3o-PSilD/MG 
• Saúde d·., Mnll<;r • l.)crut.•<.l• Juss..-a Cony· I'C<.lo I3f RS ' 

Il:Jo- I 4:30 h: Almoço . 

14:30- 16:30 h.: LEGJSLA\'ÚI::S /I.IUNICII'AIS 

Cood~naçiio: Dep"'"<Ll Lúcia :;outo -l'PS/ lU. 

:' ' ,.. 
• Cim:~.r.ts f\tunidp:•i~. PuiHk:.~ Pilhlil·a~ r Qur,li•c.-!ô. dt• nênr'rn. 

Ve1eaJ"'" .'\n,,_lll.uia QuaJws- I'S!)l.l/Sl' · · 

• , Orça.nu·nto I\ hmkipal c- G.:sr:uúia dl• Rt..•curMJ'i 1-l:lra Politkas dc- Atrn{ão à f\.1uJhcr
Vcrt">d<.lr> Alicie N<•guci• •· !'~ tJ)B! MO 

• n~h:t(('~. ~ohr~ .. n lrm:l r ~tl!'l':\(Ücs dr r~tr;ttc'·r·i:t~ dt• :uticulacãu (1:1~ parl:unC'ntarc-~ cm nivt"f 
n:tcion:ll ~ C""t!l,IU:II.. 

17;00 h: ;\'pi{~:sl::N-J:,W,\o uj;; GIÜJl'O Ti-:Ã'i'uÃI, MÃL-AMADAS, ATREVIDAS E 
ABUSADAS- CIA DE TEATRO- com a eça CARMENS. 



232 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

COI\UTÊ UltASILEJUO OllCANJi.ADoll 
s.,uu..lom EuúllA 11o:nvwdco ·l"lll· RS 

Deputada Cccl Cwdaa· l'SDD • AL 
Deputada. l'al.ba& Pdace- r1lL- AP 
Do:ptdada. I.aunr. Came:Uo-l"P· lU 

D.:putacla ).1aria. :Wrira• PMDD·MG 
Dct>ut.ada. MariDa Senano- niDD· MS 

Deputada Mana Supllq·l'T· SP 
D•·I>tt!IL<In. Soeono Gomco•l'Cdo D· PA 

D.:pul.ada ZuL..Ia Cobra ltJbciro. l'SDD- SP 

•PARLMlENTD LATINO AMERICANO· 
COMISSÃO t:iWECIAL J>A MULIIER 

•BANCADA fo"EMININA DO CONCr~SO BltASILEIRO 
"SECUETAIUAI>O DE COr\flSSÕES J)O l'AitLATINO 

Agosto de 1995 

APOIO: •Jo"NUAI'-l,.uanlo das Narürs Uulda.•t•:an o Desruvolvhnento 
"l'NUI>-· l'rogr:nna dils Narii<'s Unidas p:ma o Deacravolrimrnto 

_ COlABORAÇÃO. •UNU'EAf • Fundo das ~Gcs Uaid.u p.va o Desenvolvimento 
•IPGJ'U • lntct·amcrican J':uti:unCDW)' Gtaup oa Popul.:t&ion and D~dopmCDt 
•o:â.lliA ·• CCIIrro Fcutiniala de &luclol c Alseuom 

PRONUNCIAM'f;NTO DA SENADORA EMILIA 
FERNANDES .PTB/RS NA SOLENIDADE DE 
ABERTURA DA V REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA MULHER 

(27 e 28/07/95- Parlatino- SP) 

Na condição de representante do Presidente do 
Senado Federal, Senador José Sarney, saúdo as 
autoridades presentes, as companheiras parlamentares 
oriundas de vários Estados do Brasil e de diversos países 
da América Latina e do Caribe. 
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Às portas do Século Vinte e Um, a humànidade ainda 
convive com a exclusão de milhões de pessoas, 
particularmente, de grandes contingentes de mulheres, 
vítimas da desigualdade, da discriminação social, da 
pobreza e da violênCia 

Apesar dessa situação secular de opressão, as 
mulheres em todo o mundo lutam para conquistar o acesso 
aos centros de poder e de decisão, às riquezas produzidas 
pela s~ciedade e ao~ serviços sociais a que têm direito. 

Um dos exemplos dessa mobilização é a Conferência 
Mundial da Mulher, que terá sua quarta edição em 
Pequim, na China, em setembro próximo, promovida pela 
Organização das Nações Unidas. 

A Conferência Sobre a Mulher - Ação para a 
Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz será, sem dúvida, 
uma das mais importantes Conferências Mundiais desta 
segunda metade do Século Vinte, · A exemplo das 
Conferências sobre Direitos Humanos,-Meio Ambiente, 
População ~ Dcs~nvolvimento. 

Em março passado, na sede da ONU, etn Nova York, 
representantes. de cerca de 160 países participaram da 
última e decisiva Reunião Preparatória da Conferência, 
que re~nltou na versão preliminar da Plataforma de Ação, 
a ser apreciada em setembro. 

A Plataforma de Ação, depois de aprovada em 
Pequim, vai estabelecer as respostas políticas e propostas 
de ação efetiva a serem adotadas pelos países membros das 
Nações Unidas, com o objetivo de acelerar a remoção dos 
obstáculos que ainda impedem a participação plena e igual 
da mulher em todas as esferas da sociedade. 
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A participação das Delegações Latino-Americanas, 
tanto de Governos, incluindo as Bancadas Parlamentares, 
quanto de Organizações Não-Governamentais e outras 
entidades foi de extrema e inquestionável importância para 
afirmar os irtteresses da região. 

Um dos saldos mais positivos da participação latino
americana foi propor à Coordenação da Conferência a 
realização de um Fórum Parlamentar em Pequim, devido à 
importância do Poder Legislativo na elaboração das leis e 
na fiscafização dos atos e ações dos Executivos, em todas 
as instâncias. 

Este evento, em São Paulo, na sede do P~latino, 
ganha transcendental importância, especialmente neste 
momento em que somos çhamadas a contribuir para 
enfrentar os graves problemas sociais, econômicos e 

· políticos, que atingem nossos paíse~, e de forma mais 
contundente as mulheres. 

Aqvi reunidas, parlamentares de todos os países 
darão sua contribu~ção ·para encontrar as estratégias para a 
superaçi'!o desta cultura de desigualdade, possibilitando às 
mulherl's oportt,Inidades de participar dos processos de 
mudança e da construção de uma sociedade mais justa a 
nível mundial. 

A história das mulheres latino-americanas é rica em 
exemplos de mobilização e de luta, não apenas em defesa 
de seus interesses específicos, mas também em favor da 
democratização e da independência plena dos povos do 
Continente. 

Assim, com certeza, este encontro de parlamentares 
produzirá as. teses fundamentais para que possamos 
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afirmar, junto às demais mulheres do mundo, um novo 
rumo de igualdade. de desenvolvimento, de solidariedade 

~ . 
e de paz p3ra a Humanidade. 

Como integrante da Comissão Organizadora, espero 
que este encontro propicie o congraçamento, a troca de 
experiências e a coesão entre as participantes, resultando 
em decisões que unifiquem a ação das parlamentares 
latino-americanas. 

As companheiras que irão a Pequim levarão consigo 
o peso da representatividade deste plenário, e acima de 
tudo deverão apresentar-se no evento com posições sólidas 
e construtivas, respaldadas pela caminhada das mulheres 
em direção à plena conquista de direitps. 

E " • nerit 1\:~~o.'-"-" irão, a responsabilidade e o 
. ntretantCl .. ~ · t A b·' · . 1·1·,11 1\!.:t\'~\. no m ercam 10 e na ação 

compror.,1sso nn '· '.l' • 
. j d s•·r \"-' t\....l~L" nós para cada vez mais orgamz··: a en• ·... 1 . 1 . 

lllllalir.t\'~' das eg~s ações de nossos 
avançarmos nn · • ' b 

, fi litiiÇâl' ,k th'~.."OS governantes, em como, pmses e na 1scn . l'd ~ . . 
'b . l~>nn"''~"' de mais 1 eranças 1.emmmas, contri mr para n · • "' • d lh . • J d . 1. parti,'ti~,,·!\Cl as mu eres nos partidos est1mu an o m:Ht' 

políticos. 

· ''' th.·nh:. Mulheres. ~tv.um e ·· . · · ·· ··· ~ ~, ~ fácil 
A nossa cmninhau:l m' ~ . ·. 
P , é 1.111e 8 "''s.~• disposição de luta orem erH' · 

2~5 
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EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE 

Senadora Emilia Fernandes 
(PTB-RS) 

A luta pela educação fundamental de qualidade 
precisa estar integrada ao conjunto das ações nacionais, 
sejam p~líticas, econômicas ou sociais, ·pois é' atualmente 
condição estratégica para a construção da cidadania e da 
Nação. 

Além de um plano para conquistar a melhoria do 
ensino, é preciso trabalhar para definir, projetar e alicerçar 
um projeto nacional de desenvolvimento criativo, 
independente e soberano. · 

A superação do atual estágio do ensino 
fundamental e mesmo superior certamente passa pela sua 
vinculação direta com uma visão global de futuro .que os 
brasileiros querem para seu país. 

Assim;· alunos, professores, pais e demais 
integrantes da comunidade escolar despertarão para a 
necessidad~ de um ensino mais qualificado. 

Neste sentido, precisamos decidir se vamos 
investir em tecnologia, para nos capacitar para o Século 
21, ou se vamos nos submeter ao colonialismo secular, 
fornecedor de matérias-primas baratas e comprador de 
quinquilharias de segunda linha. 
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Se pretendemos manter e ampliar os avanços 
científicos conquistados em setores çomo prospecção de 
petróleo e telefonia ótica, ou se vamos abrir mão destas 
conquistas, come jã fizemos com a nascente indústria de 
informática e aeronáutica, privatizada e sucateada em 
favor de produtos estrangeiros. 

A nova revolução industrial em curso exige, 
além_ d~ um ensino universalizante, a formação de 
brasileiros capacitados tecnologicamente a integrar o país 
nesta nova era que desponta para a Humanidade. 

É certo que essa capacitação, tanto do ponlo de 
vista do conhecimento, qu~to do desenvolvimento do 
raciocínio rápido e objetiv<;>, fundamental para assegurar a 
produtividade em qualquer ramo , da produção, seja 
material- ou intelectual, é adquirid& na infãncia e na 
adolescência, através de um ensino básico universal e de 
qualidnde. -

Os tigres asiáticos e o Japão estão competindo e 
ganhando espaço em todos os mercados porque se 
decidiram a dar uma educação de qualidade a todos, 
décadas atrás. 

Ainda não conseguimos, no entanto, organizar 
um sistema educacional que cumpra com esses objetivos. 

A ineficácia . da escola brasileira fica evidente 
quando apenas 40% dos alunos matriculados conseguem 
completar a 4° série. 
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E o fato do aluno ter concluído esta fase dos 
estudos não significa necessariamente bom desempenho 
escolar, e nem que esteja preparado para ingressar no 
mercado de trabalho ou prosseguir os estudos sem 
posterior ajuda suplementar. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais {lnep ), de cada grupo de 1.000 
alunos matriculados nas escolas públicas, apenas I 
consegue aprender o conteúdo mínimo exigido. 

Por outro lado, apesar do investimento material, 
muitas escolas de 1° Grau permanecem com sua função 
incompleta. especialmente nas zonas rurais e nas periferias 
urbanac;;. 

Em relação ao 2° Grau; por sua vez, há 
insuficiência e desajustes na oferta de vagas, 
particularmente em · relação aos cursos técnicos 
profissionalizante~~ 

A pré-.escola ainda atende reduzida faixa da 
população infaritil e não existem políticas globais para 
expansão de ofertas de matrículas. 

E o ensino técnico carece de um replanejamento, 
para capacitar os alunos a enfrentar e Sliperar as 
dificuldades de suas condições de sobrevivência. 

Tais situações também contribuem de forma 
decisiva para_ dificultar ainda mais ·a continuidade dos 
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estudos de uma grande parcela de alunos, especialmente 
dentre as camadas mais pobres da população. 

Ou seja, os problemas do ensino estão muito 
mais relacionados ao desempenho da escola do qpe às . ' 

condições de acesso à mesma 
Também não são os alunos os principais 

responsáveis pelo fraco desempenho escolar registrado nos 
levantalT!cntos feitos pelo Governo. 

É o grande dilema nacional: o cidadão não tem 
dire.ito a educação, mas tem acesso a escola, que trata de 
·expulsá-lo através da repetição, da evasão e de outras 

. ' ,.. ~· 

barreiras e dificuldades. 
A escola. contraditoriamente, é mais um agente 

de exclusão do cidadão da socied~de, somando-se ao 
desemprego, a favelização, as filas do INSS e a fome._ 

É um massacre. que destrói a àuto-estimà das 
crianças e, -conseqüentemente, de qualquer idéia de 
cidadania. 

Os professores, principais agentes desta 
revolução, atualmente desmotivados pelos baixos salários 
e falta de_ estímulo,. também precisam se reciclar para 
enfrentar esta tarefa 

Em grande parte, a fonna tradicional, 
conservadora e autoritária de ensinar, herança de vinte 
anos de ditadura, já é passado para a maioria dos 

professores brasilei~os. 
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Existe hoje entre os docentes do país uma grande 
isposição de aprender, de superar as dificuldades 
pedagógicas, de crescer no sentido de se transformarem 
em formadores de novos cidadãos de um Brasil mais justo 
e participativo. 

Mas essa abnegada disposição, além de salários 
dignos, necessita de amparo dos poderes públicos, 
garantid~ o acesso a universidade, a cursos especializados 
e a O"Qtros meios de aprimoramento pedagógico. 

Mas todo esste processo só pode ser considerado 
plenamente vitorio-so se romper com o preconceito contra 

. . ' . 

as mulheres, incorporando est~ contingente que soma mais 
·da meta di.! da população em todas as instâncias da 
sociedade. 

Apesar de todas as dificuldades, é interessante 
destacar o fato de que, apesar da discriminação, e da 
posterior dificuldade no mercado de trabalho, estâ na 
população feminina entre 15 e 30 anos o menor índice de 
analf~betismo. · -

Se~ndo dados oficiais, durante a década de 
oitenta, o ~umento mais significativo da . proporção de 
mulheres estudantes ocorreu no Segundo Grau, com um 
crescimento médio, entre 1980 e 1986, de 31 ,2o/o, contra 
9,6% dos homens._ . 

· Uma · das .explicações para tal fato pode ser 
encontrada no aumento da oferta de emprego no setor 
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terciário que, com a intensa urban!zação do país, passou a 
ser um dos grandes geradores de empregos, 
particuhmnente da mão-de-obra feminina. 

Outro dado positivo é que as mulheres, 
comparadas aos homens, e levando-se em conta a paridade 
no número de matrículas, apresentam os melhores índices 
de aprovação e de rendimento escolar, em todo~ os níveis. 

:O próprio sistema de ensino, no entanto, cumpre 
papel discriminatório ao diredonar as mulheres 
estudantes para áreas tradicionalmente vinculadas ao papel 
feminino, desvalorizadas em termos de status e de 
remuneração, tanto nas universidades quanto no mercado 
de trabalho.· 

A mesma situação se repete . no âmbito do 
magistério, onde, apesar de empregar uma maioria de 
mulheres, elas se concentram nos níveis primários, e nas 
faixas salariais mais baixas, enquanto a . presença dos 
homens é percent~almente maior nos cursos superiores, e 
nas faixas salariais mais altas. 

É preciso. portanto, redefinir o conceito de 
alfabetização. 

Além de ler ·e escrever, o .cidadão d_eve ser 
educado para saber ver e compreender .o mundo a sua 
volta, ter capacidade de apropriar-se da cultura, da ciência, 
das artes, da tecnologia e da própria política 
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A educação precisa ser transcendental. 
Avançar, ir além do cotidiano. 
Precisa ter abrangência universal. 
Precisa ter vida 
Por isso, é urgente, entre outros pontos: 

Agosto de 1995 

Implementar ações -· para erradicar o 
analfabetismo feminino, a repetência e a evasão escolar; 

: Reduzir as. disparidades de acesso a· educação 
superior. assegurando oportunidade capacitação 
profissional; 

- Promover o acesso das mulheres a carreiras 
científicas e t~çnicas inovadoras; 

Um dos instrumentos para superação dessas 
dificuldades é a· existência de uma Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação adequada, que expresse as aspirações 

. •. 

da sociedade e tenha a sua adesão. 
O Substitutivo Cid Sabóia, resultado de .vârios 

anos de debates na Câmara e no Senado Federal, atende a 
essa necessidade nàcional porque: 

= yer os 1 O pontos, em anexo ... 

OECl.ARACIÓN CEI. PARLA TINO 

AHTI!CI!DENTI!S 

e gran deulfo que entr.ntan las naclones latlnoamericanas consista en conciliar sus llfllCIIOII ele 
demoaatiZac:i611 con el desanDIIo econ6mlCO y la aquidaelsocaa~ que pennitan enrr.ntar las d"tc:ion• 
ele inseguridacl, inequielacl, inttalabillcfad y crecimiento ele la pobreza que afecta a grandes HeiDIH ele 
la poblaci6n ele nuauo continente. Lli ctisis ele la Cleucla extama, la aplicac:i611 cltllas poUticas ele ajuste 



Agosto de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 243 

estructurat, desvinculadas dei diiUrroffo social, han agmvado las desigualdades an III distribuci6n dei 
ingntSO y acelerado 11 deterioro de ta cetidad de vida acentuando tas desigualdades ragionates y dentro 
da cada pais. 

e 46% de ta pobfaci6n total.da Amlirica Lellna, no atcanza a cubrir sus n-idadH fundamanllltes. 
Uno de cada cinco fatinaemericanos no dispona de ingresos suficientes Pll111 consumir un.il dietl que 
11 pet'lllilll utíSfacer sus n-idades nutricionafiS minimaL e denmtxeo y 11 sublmpfiÍI, 1a miseria, 
ta pobniZa, 111 marginafidad van lin aumento y se nnsfie~t~n crwcientemente tas Mponsabilldades an 
m-ria de prwstaci6n de s81Yicios sociales de tos gobiemos ai sector pnvado y a la sociadad civil an 
perjuicio da tos más pobrH. 

Centro de asa contexto, 11 fen6mano de III feminizaci6n y ~t~producci6n da la pobreza es hoy una 
d111m6tica ntalidad que conmuave nuutra .Continente. Millonu da mujeAIS est6n somltidaa ai 
dlsempleo, a mú bajos salaricls o a III sobrHxpotaci6n, excluídas da ta educaci6n, ta utud, 
somelidas a III ~ en 11 6mbito econ6miCO, famiüar. Esta situación se AICIUdece aún más por 
diversidades ãtnociltturates. • 

Tambilin as factor agravante que sólo tos palsu en desanoflo, de forma unifata111~ sin ta pallicipación 
. de los palsas ricos cledican grandes volúmanas de inversiones a combalir ai narcotr.ffico. 

En éuanto a ta pcnancia politiCa, si bian as ciarto que desPIIH da muchas tuchas, las mujaM han 
logrado ai de~t~eho a III ciucíadanla y ai YOto y han contribuiclo ai astablecimianto y consofidaci6n da los 
procesos democr6ticos an sus respectiva~ paJses, aún exista una ümitada reP,.sentación en las 
instanclls da poder y decisi6n politica que no corra,ponde a su deStacado papal como protagonistas 
da aslll acci6n. Lograr una parlicipaci6n equitativa da muje~t~s y hombres constitulfil una de tas 
garantias pa111 III eiiCtiva democratiDci6n de nuestros paiHL 

A pesar de estas timilac:iones, deba destacara• que en at 6mbitQ de los partemantos latinoamericanos 
r de los pMticlos pollicos, sa ha incorporado an los últimos allos la jnocupaci6n por disminuir tas 
InChas da discnminaci6n, deslgualdad y ~flncia conn· la mujer. Se han aprabedo teyes especificas 
y adoptado madidás que IIUscan incorporar a III mu11r en tos cargos ire elacciOn popular y an los 
nivetas jenirquicos da tos f)lllticloS podlicos asl como su incorporaciOn ai desanoffo hurnano sos$nibla. 
Se han sancionado importantes conwnios U1tamac1011afas a favor da ta muJ1r, s•n embargo, los 
obstáculos apantean a ta Ílora da la aplicaciOn efactiVI de los miSIIIOs. 

La democracaa y ciudldanla a ta que aspiramos supone de~t~ehos cMias, polticos, reproductJvos, 
económiCOS, socaaiH, sexuafes v cutturates Que garantJCen ta dlgnidad humana, ta cahdad de VIda y 
ai bianestar de tas parsonaL Es pr- conslfllll' astratag~~~s da dasatrOffo atternatNO que ga111n110en 
ta satisfacciOn de tas nacesidadel y aspiraCJOnes humanaL crundo procasos democritJcos 
participatiVOs, qult asaguren ta efiminaciOn an forma definitiva de tas des~g~~afdades. 

Compromisos: 

1. Adoptar como directrices los compromisos y acuerdos adquiridos en las 
· convenciones y conferencias intemacionales, en relación a la temática de la mujer, 
instando a los Gobiemos dela región a suscribirlos y adecuando las legislaciones 
nacionales pàra asegurar su aplicación, ejecución y profundización. · · 
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2. 

3. 

... 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Convertir el documento que adoptará la IV Conferencia Internacional sobre la 
Mujer - Beijing'95, en directriz para todas las comisiones dei Parlamento 
Lalinoamericano. 

Promover democratización dei sistema politico v hacer efectiva la partiçipación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, impulsando acciones positivas 
y ampliando la agenda politica con nuevos temas que atiendan las necesidades 
y demandas de las mujeres. 

Asegurar la revisión de los cuerpos legales penal, laboral, civil v electoral; estudiar 
una üpificación jurldica de accione.s de dlscriminación que no están contempladas; 
y eliminar todas las normas legales que obstruvan ai acceso de las muíeres a los 
recursQs produclivos. 

Exigir a los partidos pollticos que estimulan la participación de las mujares an las 
dirigencias partidarias, en ai parlamento, v lodos los cargos públicos y de elección 

. popular positiva, y financiamiento adecuado que garanticen la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, incorporando la perspectiva da género en las 
politicas pública:s. 

Revisar, modificar e integrar las -politicas macroeconom1cas v sociales, 
especialmente en aquellos países donde exista politicas de servicio de la deuda 
y ajuste estructural. Insistir que ai pago de la deu da externa como consecuencia 
dei ajuste estructural no deberá hacerse a costa de la inversión social. Este 
deberá ser el criterio para la elaboración y aprobación de los presupuastos 
nacionales. · 

Promover políticas de crecimienlo econom1co y equidad social, mediànle la 
asignación de recursos para majorar el acceso a la educación, crédito 
capacilacióri. empleo y los salarios de las mujeres, alendiendo especialmente a 
los grupos en situación de pobreza y marginación (mujeres jefes de hogar. 
mujeres rurales y · urbanas que viven en economias de subsistencia, 
descapaciladas. refugiadas y migrantes). 

Asegurar servicios da apoyo a las muferes y a los hombres trabajadores como 
guardarias, céritros preéscolares. horarios nexibles y la socialización de las 
labores domésticas, que permitan conciliar la vida familiar. con el trabajo 
remu~erado y las oportunidades para su pleno desarrollo. 

Garantizar politicas de seguridad social y derechos dei trabajo que promuevan un 
sistema de relaciones laborales j~stas. 

Asegurar la atención de salud integral a las mujeres, y servicios de calidad en 
todas las etapas de su vida con énfasls en la salud reproducliva, respetando el 
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derecho de las parejas y las mujeres a decidir llbremente sobre el número de 
hijos, garantizando acceso a la información, la educación sexual en las escuelas 
y la planificación familiar. 

11. Promulgar, reglamentar y hacer cumplir, las leyes nacionales y convenciones 
intemacionales para eliminar Iodas las formas de violencia, abuso y acoso sexual 
contra las mujeres, adolescentes, nillas y nitlos. Eslo supone lambién adoptar 
medidas preventivas y rehabililación de las vlclimas y agresores(as). 

12. Alcanzar una pal1icipación equitativa de las mujeres en el diseiio y la 
implemenlación de las politicas de medio ambiente. 

13. Promover !a pal1icipación igualilaria de hombres y mujeres en Iodas las áreas de 
responsabilidad familiar, fo11aleciendo una palemidad. responsable y una 
valorización de la ful'!ción social de la matemidad. 

14. Promover la eliminación de los medios de comunicación, en escuelas y olras 
inslituciones sociales, los estereotipo& que refuerzan las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

-
15. Promover leyes y politicas en relación ai reconocimiento y reparación de las 

victimas de la sociedad civil por violación de sus derechos humanos. 

V REUNION DE LA COMISION ESPECIAL DE LA 
MUJER. DEL PARLA TINO . 

SÃo Paulo, 29 de julio de 1995 
Sede Permanente- Parlamento Latinoamerlcano 

REPUBUCA DOMINICANA 

DIPUTADA MILAGROS OIAZ DE ARRIBA 
Vice.Presidente de la Comislón Especial de la 
Mujer dei Parlamento Latinoamericano 

ARGENTINA 

DIPUTADA CRISTINA ZUCCARDI. C'C11·11• 
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ARUBA 

SENADORA GLENOA J. MARGARETHA 

BRASIL 

OIPUTADA MARTA SUPLICY 

BOUVIA 

OIPUTADA MARIA LOURDES ZAVALLA 

CHILJ; 

OIPUTAOA MARIANA AYLWIN 

COLOMBIA 

SENADORA PIEOAO CORDOBA DE CASTR 

CUBA 

DIPUTADA YOLANDA FERRER 

ECUADOR 

DIPUTADA SUSANA GONZALEZ ---
ELSALVADOR 

DIPUTADA MARIA MARTA VALLADARES M. . , 

HONDURAS 



Agosto de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

MEXI CO 

SENADORA ALICIA LOPEZ DE LA TORRE 

PARAGUAY 

OIPUTADA MIRIAN ALFONSO GONZALEZ 

PERU 

CONGRESISTA LOURDES FLORES NANO 

URUGUAY 

DIPUTAOA DAYSE TOURNE 

. b 
./ 

-
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VENEZUELA 

DIPUTADA ISOLDA DE SALVATIERRA 
?.;;. êd!"- .:de-~,~- ·_.JJ..._ 

ESTRATE D O C ) 

CONCLUSIONES DEI., GRUPO DE TRA.BAJO SOBRE ESTRATEGIAS Y ACCION DE 
IA QUINTA REVNlON DE IA COMISION DE IA MUJER- SAO PAUID, 28 A 19 DE 

JUUODE199! 

COORDINADOR.A: MARA ROBLES 
REI.ATORA: MARISA SERRANO 

DELEGADOS PARTICIPANTJ'8: ARUBA, CBJI.J; BRASIL; MEXICO, PARAGUAY Y 
PERU. 

COMISION DE REDACCION: MARA ROBLES. MARISA SERRANO, CLAUDIA 
ESQUEDA Y GRACIELA FERNANDEZ-SACA, LAURA CARNEIRO. 
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DESPUES DE ESCUCHAR IAS OPINIONES DE TODAS l.AS PARTICIPANTES EN IA. 
REUNION SE PRESENTA A IA. PLENARIA IA.S SIGUIENl'FS PROPUESTAS. 

1- PARA IA. COMISION ESPECIAL DE IA MUJER 

1. DIVULGAR, ENTRE LAS PARLAMENTARIAS DE LA REGION, LOS .. 
COMPROMISOS ASUMIDOS POR SUS PAISES Y LOS DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES Y REGIONALES, CONCERNIEN'IES A LOS ASUNTOS DE 
LA MUJER; ASIMISMO LAS LEYES Y LOS PROYECTOS (LEGISLATIVOS O DE 
POU11CAS) DE LOS DIVERSOS P AISES, SOBRE EL MISMO 1EMA. 

2.- PROMOVER LA FORMACION DE UNA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS 
QUE FO~TALEZCAN ~ ACCIONES CONJUNTAS Y SOLIDARIAS PARA 
ELABORAR ·AGENDAS COMUNES, INTERCAMBIAR INFORMACION Y 
AGILIZAR EL PROCESO DE ACCION LEGISLATIVA, · RELATIVA A LA 
PROMOCION DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA. 

3.- PROPICIAR A NIVEL REGIONAL Y/0 NACIONAL REUNIONES ENTRE 
PARLAMENTARIASYORGANIZACIONESNOGUBERNAMENTALES,ASICOMO 
ESTIMULAR LA ORGANIZACION DE REDES DE MUJERES RELACIONADAS 
CON ORGANISMOS QUE TRABAJANCON LA 1EMATICA DE LA MUJER PARA 
FAVORECER LA PLENA VIGENCIA DE SUS DERECHOS. 

4.· Es"Í1MUL.A.R.ES1UIOSEINVESnGACIONESSOBREDISPOSICIONESLEGALES 
VIGENIES QUE 'IRATAN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUlER CON MIRAS 
A FORMULAR Y ADECUAR LEYES Y POU11CAS QUE LA ERRADIQUEN EN 
TODAS SUS FORMAS DE EXPRESION. · 

S.- S0~JlRIBUIR -A- LA- FOR.V..-'\C!ON DE T .mFR_A.ZC~S FEMENINOS Y A I-.\ .. 
DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
EQUITA'llV A DE LAS MUlERES EN LOS PROCESOS POUTICOS DE PARTIDOS 
ELECTORALES. 

6.- PROMOVER Y/0 ESTIMULAR ESnJDIOS SOBRE OBSTACULOS Y MEDIDAS 
FACIUTADORASDELAPAR'llCIPACIONDELASMUJERESENLOSPROCESOS 
DE DECISION EN CONDICIONES DE IGUAIDAD CON LOS HOMBRES, 
PERMl11ENDO LA ELABORACION DE LEYES Y DE ACCIONES AFIRMA'llV AS 
A ES1E RESPECTO. 

7.· PROPONER FORMAS DE ACCIONA LOS PAISES MIEMBROS, CON MIRAS A 
INCLUIR. DATOS DE RAZA Y SEXO EN LOS REGISTROS DE FIUACION 
PAR'llDIARIA, CANDIDAlURAS A CARGO DE DIRECCIONPARTIDIARIA Y A. 
LOS CARGOS DEL EJECUllVO Y DEL LEGISLATIVO, A LOS DIVERSOS 
NIVELES, PARA PERMITIR LA EVALUACION CUANllTATIVA DE LA 
PARTICIPACION POUllCA DE LA MUJER. 
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B. PROPICIAR REUNIONES ANUALES- .. Í>E LAS PARLAMENTARIAS, 
ADICIONALMENrE A LAS REUNIONES PERIODICAS QUE ESTABLECE EL 
REGLAMENTO .. 

II.- AL PARLAMENTO LA TINOAMERICANO 

ADOPTAR COMO DIRECTRICES DE ACCION: 

1.- RECOMENDAR A LOS PARLAMENTOS QUE SUSCRIBAN Y/0 RA'IIFIQUEN Y 
DEN CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

A. LA CONVENCION DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
.FORMAS DE biSCRThaNACION CONTRA LA MuJER. 

B. EL PROGRAMA DE ACCION REGIONAL PARA LAs MUJERES DE 
AMERICA LATnllA Y DEI. CARIBE. 1995-2001. 

C. LA CONVENCION lNTERAMElUCANA PARA PBEVENIR. SANCIONAR. Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

D. EL PROGRAMA DE ACCION DE VIENA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

E. EL PROGRAMA DE ACCION SOBRE POBLACION Y DESARR.OU.O DEI. 
CAIRO. 

F. LARESOLUCIOONDEl..ACUMBREMUNDIALDEDESARROU.OSOCIAL 
EN COPENHAGUE. 

G. LA PLATAFORMA DE ACCION QUE DEBE SER AOOPATADA EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJERENBEÍJIN, CONVIRliENDOLO 
EN DIREC1RIZ.PARA TODAS LAS COMISIONES DEL.PARLATINO. . 

2 ESliMULAR UNA AMPilA PARllCIP~CION SOCIAL EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUlER, SENSmiUZANDO A LA OPINION PUBUCA DE LA 
NECESIDAD DE APOY AR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 
LEGISLAl!VOS PARA LA AOOPCION DE PROPUESTAS LEGALES QUE 
GARANllCEN LA IGUAIDAD 

3. PROMOVER LA DEMOCRAllZACION DEI. SISTEMA POUllCO, HACIENDO 
EFECTIVA LA PÁRllCIPACION DE LA MUJER EN TODOS LOS AMBlTOS DE 
PODER Y DECISION PUBUCA Y POUllCA, AMPLIANDO LA AGENDA"CCN 
NUEVOS 'lEMAS ACORDES A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS 
MUJER.ES, ATENDIENDO A LAS PARllCULARIDADES SOCIOECONOMlCAS , 
l"'ttl TrlR A r :FS v ETNTCAS 
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4. SUGERIR LA REVISON DE LA LEGISLACION CONSTinJCIONAL Y LEYES 
SECUNDARIAS, DE LOS CODIGOS PENAL, CIVIL, LABORAL Y ELECTORAL 
PARA ADEACUAR. LOS COMPROMISOS Y LAS NECESIDADES DE GARANllA 
DE IGUALDAD ENI'RE HOMBRES Y MUJERES PREVIENDO IIPIFICACION 
JURIDICA DE ACCIONES DE DISCRIMINACION NO PREVISTAS. 

S. ESTIMULAR A LOS PARLAMENTARIOS A DESTINAR. RECURSOS 
PREPUESTALES SIGNIFICATIVOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE 

FAVOREZCAN PARTICULARMENTE A LAS MUJERES QUE SE ENCUENT.RAN 
EN SITUACION DE POBREZA. 

6. RECOMENDAR A LOS PARTIDOS POUIICOS QUE ES1lMULEN LA 
PARTICIP..,.CION DE LAS MUlERES EN LAS DIRIGENCIAS DE LOS PAR1IDOS 
Y EN EL PARLAMENTO, ESTABLECIENDO CUOTAS DE PARTICIPACION 
~A EN ESTOS ESPACIOS. . 

7. . ESliMtJI..AR A LoS- PAR.LAMENTos A ESTABLECER PROCESOS DE -
FISCAUZACIONDE LA~ACIONDE PROGRAMAS DJlUGIDOS ALA 
SALUD INTEGRAL DE LA. MUJr;R. ASI COMO A LA PROlECCION Y 
PROMOCION DE SUS DERECHOS REPRODUCTIVOS, CON MIRAS A 
GARANIIZAR 1PS ACUERDOS DE EL CAIRO. 

8. PROPONER EL ESTABLECIMIENTODE INSTANCIAS DE EV ALUACION PARA 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUEIIDos ADOPTADOS POR LOS 
PAISES DE LA REGION PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES ACCESO AL 
TR.AB.AJO EN CONDI CiO~."" DE IGUALDAD,EN TODOS LOS 
ASPECTOS,GARANllZANDO -PROMOCION Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO 

. - - -

9. ESTIMULAR LA CREACION Y EL FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS E 
INSTANCIAS SEGUIMIENTO ADECUADOS TANTO NACIONALES COMO 
REGIONALES PARA. LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
CONSAGRADOS EN INSTRUMENTOS NACIONALES EINlERNACIONAI.Es, EN 
PARTICULAR LA CONVENCION DE VIENA Y LA. CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE LA DESAP ARICION FqRZADÃDE PERSONAs, ASl 
COMODEINSTANCIASDEDENUNCIASDE!RANfRECIONE,GARANllZARLA 
PARTICIPACION EFECTIVA DE LOS MOVIMIENTt>S"EN ESAS INSTANCIAS, 
DEDICANDO ESPECIAL ATENCION A TODOS LOS ACTOS•DE VIOI.ENCIA 
CONTRAMUJERESENSITUACIONDEVULNERABn.IDADYDISCRIMINACION. 

10. CREAR MECANISMOS COORDINADOS POR LA COMISION DE LA MUJER. 
. CAPACES DE PROMOVER Y MANTENER EL DIALOGO CONSTANTE ENI'RE 
LOS PARLAMENTOS NACIONALE8, INSTinJCIONES GUBERNAMENTALES DE 
DERECHOS DE LA MUJER EN LOS PAlSES DE LA REGION, ORGANISMOS DE . 
COOPERACIONlNTERNACIONAL YORGANIZACIONES DEMUJERES O~DEN 
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11. 

12. 

13. 

SEGtiiMIENTO EN UN PLANO DE ACCION REGIONAL A LA PLATAFORMA 
DEACCION QUE SE HA DE ADOPTAR EN BEIJING Y DE 01ROS 
INS1RUMENTOS INTERNACIONALES AFINES . 

. . . 
APOYAR LA ADOPCION DE UN . PROTOCOLO FACULTA11VO A LA 
CONVENCION SOBRE LA EIJMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACION CONI'RA LA MUJER QUE PERMITAN EN1RE OTROS 
MECANISMOS, EL DERECHO DE . · PEllCION IN'lERNACIONAL, QUE 

·. RECOMIENDA DECLARACION Y EL PROGRAMA DE ACCION DE VIENA. 

ES1IMULAR A LOS PARLAMENTOS . A ADOPTAR MEDIDAS. PARA LA 
IMPLEMENTACION DE POll'ilCAS PtlBUCAS QUE COMBATAN LA 
DISCRIMINACION CONI'RA LA MUlER Y LOS ES'IERE01IPOS SEXISTAS Y 
RACIST.A8PREsENms EN. LA ~ANZA FUNDAMENTAL, ESliMULANDO 
LA AClUALIZACION DE LOS PROGRAMAs Y METODOS PEDAGOGICOS QUE 
PROMtJEVAN UNA CULnJRA DE IGUAIDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA 
AMPLIACION DE OPRnJNIDADES PROFESIONALES PARA LAS Mt.1JERES. 

SUGERIR A LOS PARLAMENTOS. DE LOS PAISES MlEMBROS LA 
CONSlilUCION DE COMISIONES PERMANENTES QUE TRATEN DE LOS 
ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA MUJER. 

-·JUJSTRATI'.GIAS PARA IAS MUJERES P~ARIAS EN L\ CUARI'A 
CONFERENCIA MUNDIAL DE L\ MUJER EN BELJING. • 

1. PROPONER LA AMPLIACION DEL NUMERO DE DIAS P~ CEI EB'RAR. LA 
• " REUNION DE PARLAMENTARIAS EN BEIJING. 

2. REALIZAR. EL <i DE SEPTIEMBRE EN BEIJING UNA REUNION PREVIA DE 
PARLAMENTARIAS DE LA REGION CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LA 
AClUACION EN LA REUNION MUNDIAL · 

3. EFEClUAR UNA REUNION DIARIA EN1RE LAS PARLAMENTARIAS DE LA 
REGION, CON EL.FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y DEFINIR LAS ACCIONES A 
REAUZAR. 

IV. ACCIONES POSTERIORES A L\ CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL DE BELJING. 

1. 

2. 

DIFUNDIR AMPUAMENTE LOS ACUERDOS DE BEIJING, ENTRE LOS PAISES 
MIEMBROS, ESPECIALMENI'E LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIO NUESTRA 
REGION. 

PROMOVER UNA REUNION DE LAS PARLAMENTARIAS DE LA REGION CON . 
EN LOS SIGUIENlES SEIS MESES CON EL OBJETIVO DE INlERCAMBIARLAs 
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ESTR.ATEGIAS PARLAMENTARJASDECADAP AIS P ARADARCUMPI..IMIENTO 
A LOS ACUEROOS DE BEIJING. 

ESTABLECER ESTR.ATEGIAS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE BEIJJNG, PARA SUGERlRLOS A LOS PAISES MIEMBROS. 

NOTA: POR CONSir;>ERARLO UN DOCtiMENTo TRASCENDENTE Y VAUOSO PARA 
EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NUESTRAS RESPEcnvAs ESTRATEGIAS 
PARLAMENTARIAS. ANEXAMOS INTEGRAMENTE EL INCISO C. DENOMINADO 
"RECCMENDACIONES A LOS PARLAMENTOS NACIONALES A LA WZ DEI. PLANO 
DE ACCION REGIONAL PARA LAS MUlERES DE AMERICA LATINA Y DEI. CARIBE 
1995-2001,DELDOCUMENTOPROPUEST0PORLAsPARLAMENT~BRASÍUNAS. 

UiJ. 1-..{~rd N. i?olole~ . ~lloSencc rzdt./~ .. / ~ 
M~Y~6. ~( . 
Coord·, nodoro.. dei G.rv9o 
de.. T ro.loel..{o . 

PARLAMENTARES BRASU.EIRAS RUMO A BEJ.ING ~ 

Aa vereadoras, deputadas esladuais, deputadas federais e senadoras. presentes no 
encontro de vereadoras e deputadas estaduais do Brasil, reàlizado na V Reunilo da 
Comisslo Especial da Mulher do Partatlno, em preparo à quarta Conferência Mundial da 
Mulher, se posicionaR\ frente ~ sociedade brasileira, com a convfcçlo: 

1. De que, ao fazermos uin ballinço de duas décadas do ano lntemaclonal da 
mulher, sem dúvida, QC011"81'11m avanços e vitórias mas. apesar dlao, a sltua91G 
da mulher brasileira está cada vez mais dlflcB frente às potlticas de ajuste .leva. 
a efeito paialmposiçlo da reorganizaçlo da economia mundial para atender aos 
Interesses dos palses cenbals e de grandes empresas transnaclonals. . 

2. De que, como decorrência da ordem econ6mlca, as diferenças naturais se 
transformam em desigualdades sociais, impedindo que a Igualdade . na lei se 
materialize em Igualdade na vida e patrocinando a deterioraçlo das funç6es 
sociais, aumentando a margimilização e violência contra a muUter. · · 

3. De qae, a mudança dessa realidade paSsa, necessariamente, por medidas que: · 

a~ Nos permitam ampliar .a vido de que a igualdade que nós mulheres . 
buscamos não se dará na desigualdade que marca à sociedade brasileira; 
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b. Patrocinem a construção da unidade, com uma visão poiHica ampla, para 
combate à nova ordem que nada tem a oferecer senlo o desmonte de 
nosso país, a retirada de conquistas-históricas dos trabalhadores e das 
mulheres e a restrição às liberdades democráticas; 

c. Sedimentem uma sóüda articulação entre mulheres parlamentares com a 
participação de homens parlamentares que assumam o combate à 
discriminação da mulher e associem-se à luta pela emancipação feminina, 
no sentido de compromissos e atuação parlamentar que: 
- estimulem mobilizaç6es sociais e politicas em defesa dos direitos, 
emancipação da mulher e dos povos; 
- construam legislaç6es que materializem conquistas de novos direitos 
- fiscalizem e estabeleçam garantias para cumprimentos de leis e 

_ implementação de _politiCas públicas. 

AS&im, como propostas imediatas, decidimos: 

- 1. Criar um Forum Parlamentar para as Questões de Gênero que estabelecam 
intercâmbios e agendas comuns. 

2. Implementar ações para ern:ticar t.. analfabetismo feminino, a repetência e a 
evasão escolar. 

3. RedÜZir as disparidades de aoá.o á educaçlo superior, aaegürando 
oportunidade de capacitaçlo profiuion&l; promover o a c n o ela mui!- • 
carralras cientificas e técnicas inovadoras, e que patrocinem o fim da ~ 
discriminadora e alienante dos cuniculos e progràmas que perpetuam a Ideologia 
dominante. 

4. Apresentar projetos, emendas aos planos .pJurlanuals e LDO's que patrocinem 
polfticas públicas que combatam a vloNincla e gararitam direitos básicos de • 
cidadania. -

5. Estabeleoerampla dlséussiio pollllca da necessidade de implementação de cotas 
de participação feminina nas diferentes lnstftulç6es. .. 

6. Realizar seminários nas c:Amaras e assembléias legislativas sobre a saúde da 
mld!ler, com o objetivo cantral de implementação do PAISM nos munlclpios 
brasileiros e buscar ampla discusslo IIObre a descriminalização e legalização do 
aborto. 

Com esses compromissos, as mulheres parlamentares brasileiras se organizam e rumam 
a Beijing declarando, desde já, que as decis6es daquele encontro m~:~ndial, serao 
materializadas em legislaç6es que patrocinem e contribuam para a defesa dos direitos 
e a emancipação da mulher brasileira. 

' . 

Sede do ParlaUno, 
Slo Paulo, 29 de juliio de 1995 
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DECLARACION DEL PARLATINO 

I. ANTECEDENTES 

Las nac1ones latinoamericanas afrontan situaciones de pobreza extrema que tiene 
pan1cular 1mpacto cn la mujer, circunstanciãS que requieren ser superàdas para enfrentar el 
desafio de consolidar y ampliar sus respectivas demôcracias e 1mpulsar procesos de 
desarrollo humano sostenible, fundamento bãsico para la integración nacional, :;ocial, 
cultural y de género. 

Dentró de: ese conteXto, -ha· correspondido a la mujer latinoamericana vivir de 
manera dramática el impacto de la extrema pobreza. Pam enfrentar estas condiciones, ha 
tenido que desplegar múltiples estrategias de sobrevivencia en medio de una cultura de 

"discrimínàción, en la que ai privársele de iguales oporrunidades, se le ha impedido su 
valioSo aparte en los procesos de cambio y desarrollo. 

En los últimos tiempos la mujer latinoamericana ha sabido con decisión superar esa 
discriminación y ha desplegado su esfuerzo erf la reconquista de la democracia en sus 
respectivos sistemas pólíticos, lo que requiere estrategias para proporcionarle mecanismos 

-·para aicanzar los distintos niveles de desarrollo social. 

La desigualdad de género tiene una expresi.ón muy visible en el ámbito de la 
politica. Después de muchas luchas, las mujeres han logrado e! derecho a la ciudadania y 
ai voto y han contribuído ai _estableci,niento y consohdac1ón de la democracia en sus 
respectivos países. No obstante, esta partic1pación no ha tenido como resultado una plena 
paruc1paC1ón de la mujer en las in5tancias de poder y decis1ón política. -

A pesar de estas limitac_loiie$;--debe destacarse que cn el ámbito de los parlamentos 
!aunoamcncanos y de los partidos políticos se ha mcorporado en los ultamos anos la 
preocupac1ón por disminuir las brechas de discnmanación. desigualdad y v1olencia contra 
la mujer. En. ese marco, se han sancionado importantes convenios intemacionales que 
ratifican esta voluntad Se han aprobado leyes especificas que buscan incorporar a la mujer 
cn los cargos de elección popular y cn los niveles jerárquicos de los partidos politicos (Ley 
de Cupos} 

Es asi como en aigunos países existen ieyes especificas que garanuzan a ia muJer la 
1gualdad. en su ancorporación ai desarrollo sostenable. 

('•JN.SIDHRANOô 
(fliC la participac::ión de la mujcr en los ámbilos cc::onómic::o, politic::o, soc::ial y cultural dcbc 
_.Lituinc cn un objctivo prioritario de los Gobicmos, parlamentos y organizacioncs de Ja· 
..-..cicdad civil, rroponcmo• lo siguicntc: 
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J OBJETIVOS 

El Parlamento Latinoamcrieano se compromete a impulsar y alcanzar los siguicnles 
..t>jclivos: 

J •• Promover. la dcmocralizaciún dei sistema político, hacicndo efectiva la incorporación de 
Jas mujcres en los :imbitos Ue poder y de decisiún públiCa, local, regional y nacional, y 
.,:z~pliando la agenda con nucvos lemas que recojan las nccesidadcs y demandas de las mujcres. 
Eato significa, asimismo, cjcrcitar nucvas formas de haccr politica, más ccrcllfi!la los problemas 
de la 'vida cotidiana recogiendo las especificidades culluralé:s, socioeeonómicas, étnicas, desde 
la pc:rspecli•·a dei género. 

z.. Dcfmi~ una agenda legislativa que adecue nucstras lcgislacioncs a los convenios 
intcmacionáles, suscritos p<>r los diferentes Estados latin<>nmerieanos pnrn ascgurar su nplicación, 
CJCCución y profundizac:iún, especialmente la 'Convcnción. sobre la climinación de todas las 
formas de discriminación contra la mujcr. de Naeioncs Unidas. 

3.- · Ascgur:~r l:1 rcvisión de los cucrpos legnlcs penal. lahoral, civil, clectoral. entre otros. y 
c:studiar una tipificaeión jurídica de acciones de discrimin:~eión que no eslán contempladas. 

4.- Difundir y sensibilizar " l:1 opinión pública sobre la necesidad de prcsionnr pnra la 
:Jproba.-ion de propucstas lcg:~lcs que ticndan a resolver la problemática presentada. 

s.- l"onvcrtir "' d.>eumcnto :lprohado cn la conferencia Jntcmncionnl de: Bcijing. China. cn 
una guí:1 de aeci<•n para loJas las comisioncs dei Parlamento l.ntinoamcricano. 

6.- Compr~>meter alõs parlamentos localcs parn que incremente~· los prcsupuestos dirigidos 
a atender los programas socinlcs. 

III. ESTRATEGIAS Y ACCIÓN. 

1.- El Parlamento Lntinoamcricano recomicnda a Jus dili:rcnlcs pnrlamcnlos de la rcgión, 
la ineorporneión de la mujer'cn l:a• cmnisiuncs de rcfonnn constitucional. clcclornl. de partidos 
pc.>litic•>s, de d~-scentrnlizaeión. 

2.- EL PARLATINO vigil:ti-:i <JUe todos los ·,,.~íscs micmbros ratifíqucn la Convención 
lntcramerieann p<u~ prevenir. sancionar y erradicar ln violcncia contra la mu.icr - "Bclén do 
Pará", adceuen su Jcgislaciún " lo.• eont<:lldidos d.: dieha convcnciím y fummlen lcycs 
c:srccifica~ !lõ''hrc cl lcm:• c.it: h• .\·i~,lcncia. 

3.- La Comisión Especial de la Mujcr dei PARLA TINO promoverá la conformacióa de 
redes de mujeres parlamcntarias que pcrmitan fortalecer acciones conjuntas y solidarias para 
lograr la aprobación de leycs, la fiscalización y elaboración de agenda& comuncs contra la 
diseriminación de la.mujcr .. 
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4.- La Comisión Especial de la Mujer dei PARLA TINO se compromete a hacer llegar las 
leyes elaboradas sobre el tema de género a las legisladoras de cada país. 

S.- La Comisión Especial de la Mujer dei PARLA TINO promoverá a niveles regionales 
o localcs, reuniones entre parlamentariu y organizacioncs no gubemamentalcs, coa e! fia de 
elaborar una agenda de acción que permita acelerar el proccso de cambies legislativos. 

6.- Incorporar el genérico masculino y femenino en e! lenguaje de lu leycs con cl Ím de 
visibilizar la presencia de las mujeres en ellas. 

7.- Contribuir a la formación de liderazgos fcmeninos y ai diseilo de estrategias para 
participar en las cleccioncs en igualdad di: condiciones. 

8.- EL PAiu;A TINO solicita a· todos los parlamentos adscritos. trabajar en dirección a 
conseguir los objetivos arriba seilalados. 

(f)JUNTA DIRECT[VA DEL PARLATINO 

Guatemala 19 de mayo de 1995 

IECIJIICilll PUll1111 
POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER 

Proposta da Bancada Feminina do Congresso Nacional do Brasil 

INTRODUÇÃO 

Na América Latina, a desigualdade entre os sexos tem expressões muito visíveis 
nos âmbitos cultural. social, económico e politico. 

Nos últimos anos, as mulheres latino-americanas têm sido protagonistas de aç6es 
históricas visando superar sua discriminação e empenhado seus esforços na 
reconquista e/ou consolidação da democracia em seus respectivos países, com a 
consciência de que esta não se efetiva sem participação das mulheres. em 
condições de igualdade com os homens. 
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Os países latino-americanos enfrentam situações de extrema pobreza, com 
particular impacto sobre a condição das mulheres, exigindo que sejam redefinidos 
os processos de desenvolvimento para que seja garantida a equidade. 

Há de se enfrentar essa realidade, definindo múltiplas estratégias de superação da 
cultura da desigualdade, para que se possibilitem às mulheres oportunidades de 
participar com seus valiosos apertes nos processos de mudança e desenvolvimento 
sócio-econômico, político e cultural. 

A dramática subrepresentação das mulheres nas instâncias de poder e decisão 
política não corresponde à grande participação das mulheres como protagonistas de 
ação política pelo exercício da. cidadania, acesso a direitos e sàrviços básicos e 
consolidação da democracia em seus respectivos países e influência na construção 
de novos paradigmas de pEH)samento mundial. ~ 

Deye se destacar poiémque, ~ fruto da ação dos movimentos organizados de 
mu.lheres e do pioneirismo de lideranças femininas, os parlamentos latino
americanos e os partidos políticos têm incorporado, nos últimos anos, a 
preocupação. com o combate à discriminação da mulher, à desigualdade de gênero 
e a violência contra a mulher. -

Nesses marcos, tem sido ratificadõs importantes convênios internacionais e 
aprovadas leis nacionais específicas que buscam insorporar mulheres em cargos 
eletivos, direções partidárias e instâncias de. poder, bem como outras que visam 
garantir a igualdade em sua participação, enquanto construtoras e beneficiárias dos 
processos de desenvolvimento. .., · · · 

CONSIDERANDO: 

- a neressidade de se eleger ·a participação equitativa da mulher nos âmbitos econômíco. 
político, social e cultnral como prioridade dos Governos. Parlamentos e sociedade civil. 

-ConveaçHs. declarações e tratados em relação às questões das mulhens. assumidos 
pelos países que representa. · 

-a aprovaçio do Plano de Ação Regional para a Mulher da América Latina e do Caribe 
1995-2001, na VI Conferêucía Regional para a integração da Mulher ao 
Desenvolvimento Econõmico e Social da América Latina e do Caribe, cujo objetivo 
principal é "ace1ertu 11 CIHIIfllistll da eq11idqde de gêiiNO e 11 to1J11 integnJÇilo da nutlier 110 

prtJCeSSQ de tiesmvolvimmto, assim como o exerdcio "pleno da cüilultmia 110 llfiii'CQ de 11m 

desmvolvimento sllStmtável, com jllStiçll socUú e democnzcill", 
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A COMISSÃO ESPECIAL DA MULHER NO PARLA TINO RESOLVE: 

IA- ASSUMIR COMO COMPROMISSOS PARA SUA ATUAÇÃO: 

I- CoDtribuír para a diwlgação a todas as parlamentares da América Latina e Caribe. de 
compromissos assumidos pelos países da região e documentos internacionais e regionais 
adotados, que digam respeito às questões das mulheres, com atençio especial ao Programa de 
Ação Regional das MUlheres da América Latina e do Caribe 1995-2001 e a Plataforma de 
Ação a ser aprovada em Beijing. 

2. Identificar e diwlgar a todas as parlamentares da região. leis .e propostas de leis dos diversos 
países sobre· a· temática de mulher e gênero. · 

3. Promover a conformação de redes de mulheres parlamentares para promoção de 
intercâmbio entre suas integrantes e com redes similares de outras regiões do mundo. ações 
conjuntas e solidárias e elaboração de agendas COJIUIIIS. visando eficácia na atuação legislativa 
de combate à discriminação da mulher e promoção de uma sociCdade justa. 

'1- Promover. em nível regional e/ou nacional,. reuniões entre parlamentares e organizações 
não-governamentais para elaboração de agendas comuns que permitam identificar as demandas 
das mulheres e agilizar o processo de &n!aljzação das legislações . 

.J." Estimular a organização de redes de mulh«es. especiafménte a de mulheres de atuação 
politica, articuladas com organismos que trabalham com a temática .de gênero. para favorecer a 
vigência plena dos direitos das mulheres. · · · -

b. Promovei' e/ou estimular estudos e. pesquisas sobre dispositivos legais vigentes que tratam -
da violência COntra a mulher càm perspectiva de gên«o. visando formular e adequar leis e 
políticas de erradicação dessa violência. em todas as suas formas de expressão. 

-:;,. CoDtribuír para a formação de lide1'8Dças femininas e definição de estratégias de promoção 
da participaçãó equitativa das mulheres nos processos politico-partidários e eleitorais. 

e- Promover eíou estimular estudos sobre entraves e medidas facilitadoras da participação das 
mulheres nos processos de decisão em condições de igualdade com os homens. possibilitando 
elaboração de legislações nacionais e ações afumativas a respeito. 

3-Propor formas de atuação dos Parlamentos nacionais junto aos organismos responsàveis 
pela justiça eleitoral em cada um dos países-membros. no sentido de incluir dados sobre raça 
e suo nos registras de filiação partidária. candidaturas aos cargos de direçãÓ partidária e às 
cadeiras do Executivo e Legislativo nos vários níveis. para possibilitar dimensionamento da 
participação política da mulher. 
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I!: PROPOR AO PARLAMENTO LA TINO-AMERICANO: 

1- Adorar como diretrizes para sua atuação: 
• Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 
• Programa de Ação Regional para as Mulheres da América Latina e do Caribe, 1995-2001, 

aprovado em Sanriango do Chile, em dezembro de 1994 
• Convenção luteramericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a violência contra a 

Mulher, adorada pela organiZllçilo dos Estados Americanos (OEA) 
• Programa de Ação de Viena, aprovado na Conferência Mundial dos Direitos Humanos .. 
• Programa de Açilo aprovado na · Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, realiZl!da no Cairo. 
• Platafortna.dé- Ação a ser aproVada na Conferência Mundial de Mulher, a se realizar em 

Beijing 

2- Em especial. convener o documento a ser aprovado pela IV Conferência Internacional 
sobre a Mulher - Beijing'95, em diretriz para todas as comissões do Parlamento latino-
americano. ' 

3-Instar os· Estados da regiio para que ..subscrevam e/ou ratifiquem a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradir a violência contra a Mulher, adorada pela 
OEA 

4- Estimular a ampla rnobiliZllção social em defesa dos direitos da mulher 

5- Promover a democratização do Sistema político, tomando éfetjva. a participação das 
mulheres nos âmbitos de poder e de decisio pública local, regional· e nacional, ampliando a 
agenda política com no.vos temas que atendam às necessidades e demandas das mulheres, para 
possibilitar o exercício de novas formas de fazer politica, mais próximas dos problemas da vida 
cotidiana. atendendo às especificidades culturais, sócio-econômicas e étnicas, a partir de 
perspectiva de gênero. 

6 - Diwlgar entre os( as) parlamentares latino-americanos( as) os instrumentos vigentes de 
combate à discriminação da mulher e para sua inserção nos processos de desenvolvimento e 
para o exercício pleno de. sua cidadania . 

7- Sugerir revisio cta legislação constitucional e infraconstitucíonal. códigos penal, trabalbisia. 
civil, eleitoral. para adequar aos compromissos e necessidades de garantia da igualdade entre 
homens e mulheres. prevendo tipificação jurídica de ações de discriminação que nilo estejam 
contempladas. 

8 - Contribuir para sensibiliZllçiio da opiniio pública sobre a necessidade de acompanhar 
processos legislativos e pressionar para a aprovação de propostas legais dirigidas à garantia da 
igualdade entre homens e mulheres, em todos os âmbitos. 
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9 - Estimular as/os parlamentares à destinação de recursos orçamentário~ para atender aos 
programas sociais dirigidos às mulheres e fanúlias. 
I 0- Recomendar aos partidos políticos que incentivem a participação das mulheres nas 
direções partidárias e no Parlamento, estabelecendo cotas de participação feminina nestes 
espaços. 

II- Estimular os Parlamentos a estabelecer processos de fiscalização quanto à implementação 
de programas voltados à saúde integral da mulher, bem como·para a prot!lÇão e promoção dos 
seus direitos reprodutivos, visando garantir a discussão democrática e p!oporcionar os serviços 
correspondentes, nos termos assinalados nos parágrafos ~os aos ciireitos reprodutivos que 
figuram no capítulo 7" do Programa de Ação aprovado na Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento, realizada em Cairo, Egito. 

I2- Propor ~staheleciJnento de instâncias de acompanhamento e·avaliação; visando assegurar o 
cumprimento dos acordos adotados pelos países da região para garantir a todas as mulheres o 
acesso ao trabalho. em condições de igualdade com os homens, garantindo-lhes sua promoção 
no emprego, sua estabilidade trabalhista e igualdade de remuneração por trabalho de igual 
valor. 

13-Sugerir e apoiar mecanismos que assegurem o cumprimento das convenções internacionais, 
planos de ação regionais e nacionais em todas as suas áreas pr,ogramáticas, a fim de eliminar a 
distância existente entre a igualdade de direito -e a igualdade . de fato, com parte da busca da 
plena participação das mulheres em todos os âmbitos da sociedade, particularmente das que se 
encontram em situação de maior vulnerabilidade, e instar os Estados que ainda não tenham 
ratificado as convenções a fazê-lo sem reservas. 

I4- Estimular a criação e/ou fortalecimento de mecimi~Q~ e ~cias de acompanhamento 
adequados, tanto nacionais como sub-regíonais, para a proritoção dos direitos humanos 
consagrados nos instrumentos nacionais e internacionais. em particubir o Programa de Ação de _ 
Viena, aprovado pela ConfeJ'ência Mundial de Direitos Humanos e a Convenção 
Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, assim como instâncias de 
denúncia de transgressões; garantir a participação efetiva nestas instâncias dos movimentos de 
mulheres e prestar especial atenção a todos os atos de violência contra as mulheres em 
situação de vulnerabilidade e discriminação. · 

IS- Criar mecanismos no PARLA TINO, coordenados pela Comissão Especial da Mulher do 
Parlatino, capazes de promover e manter diálogo constante entre os parlamentos nacionais, 
instituições govemámentais de direitos da mulher dos países da região, organismos de 
cooperação internacional e organizações de mulheres. visando o a~~~~primento do Plano de 
Ação Regional para as Mulheres da América Latina e Caribe 1995-2001 e a Plataforma de 
Ação a ser aprovado em Beijing, bem como de outros instrumentos ínternacionais afins. 

I6- Apoiar a adoção de um protocolo opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher que pei'IIlita, entre outros mecanismos, o direito de 
petição individual, como foi recomendado na Declaração e Programa de Ação aprovado pela 
Conferência dos Direitos Humanos de Viena. 
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. I 7 - Estimular os Parlamentos a adotar medidlls paÍa a implementação de políticas públicas que 
visem combater a discriminação contra a mulher e os estereótipos sexistas e raciStas presentes 
no ensino fundamental, incentivando atualização de curriculos e métodos pedagógicos, tais 
como utilização de literatura e livros didáticos que promovam cultura da igualdade entre os 
sexos e a ampliação de espaços profissionais para as mulheres. 

C· RECOMENDAR AOS. PARLAMENTOS NACIONAIS. À LUZ DO PLANO DE 
AÇÂO REGIONAL PARA AS MULHERES DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE 
199!-:ZOOl: 

1- Com o objetivo de incorporar às. legislações nacionais os pnnc:•p•os e normas 
instituídas em nível ínternacional para assegurar a partic:ipaçio equita:tíva das mulheres 
em todos 05 âmbitos da sociedade e fiScalizai' os mecanismos, ínstituições e serviços que 
requenm seu efetivo cumprimento. adotar as seguintes" ações: · 

a) Qefinir . uma agenda legislativa que adeque as legislações nacionais aos convênios 
internacionais subscritos pelos diferentes Estados latino-americanos para assegurar sua 
aplicação, execução e aprofundamento, especialmente a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, das Nações Unidas e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradiéar a violência contra a M<ulher, adotada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA). 

- -- -

b) Compatibilizar a legislação dos países com as normas· internacionais e regionais que 
promovam o avanço das mulheres, especialmente nos âmbitos da educação, emprego, 
saúde, direitos humanos, participação política, e erradicação da violência, e fiscalizar a 
adoção e implementação de políticas e programas que garantam o eferlVo cumprimento das 
normas legais destinadas a melhorar· a situação da mulheres, propor as disposições legais 
necessárias para que 5e atinja a completa eqüidade de gênero e impulsionar sua aprovaçilo,
complementando e modificando, quando proceda, a legislação ordinária, para compatibilizá
la com as disposições legais adotadas em nivel constitucional. 

c) Sensibilizar mulheres e homens legisladores, bem como os funcionários dos parlamentos, a 
respeito da necessidade de se realizar as reformas legais necessárias para que se alcance a 
equidade de gênero. 

:Z. Com o objetivo de assegurar às mulheres o acesso equitativo ao trabalho produtivo. 
ao emprego, aos recursos p_rodutivos e às novas tec~,tologias. no marco de políticas que 
visam o melhoramento da sua situação social e econômka. e velar pela igualdade de 
oportunidades e condições de trabalho e de nmuneraçio, assim como de possibüidades 
de ascensão e desenvolvimento dentro do mercado de trabalho: 

a) P(opor medida$ legais e instâncias de acompanhamento e avaliação que assegurem o 
cumprimento dos acordos adotados pelos países da região para 8arantir a todas as mulheres o . . -
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acesso ao trabalho, em condições de igualdade com os homens, assegurando-lhes sua 
promoção no emprego, estabilidade traballústa e igualdade de remuneração por trabalho de 
igual valor. 

b) Apresentar e aprovar projetas de leis que combatam e punam a discriminação das mulheres 
no âmbito do mercado de trabalho. em especial a exigência usà de contraceptivos. atestados 
de esterilização e testes negatiVos de gravidez para o acesso e manutenção no emprego. 

c) Apresentar e aprovar projetas de leis. que assegurem serviços de apoio às mulheres e 
homens trabalhadores, entre os quais se destacam as creches e pré-escolas e outros serviços 
sócio-domésticos, criando mecanismos para o efetivo cumprimemo destas disposições legais. 

d) Apresentar _ e aprovar projetos . de leis que assegurem mecanismos · para incentivar as 
empresas púlilica.S- e privadas a capacitarem e educarem às mulheres em administração, gestão 
e outras especialidades necessárias, viabilizando a participação equitativa das mulheres em 
todos os níveis do setor público e privado. 

3 - Com o objetivo de assegurar a atenção integral à saúde das mulheres. respeitando 
sua identidade étnica. cultural. e garantindo-se a adequada qualidade a estes serviços. 
bem como o acesso em todas as etapas da vida, considerando a incidência diferencial de 
I gênero nos processos de saúde e enfermidade:- · 

---a) Apresentar e aprovar projetos de leis que assegurem o respeito ao direito do casal e das 
mulheres de decidir livre e responsavelmeme sobre o número.de filbos e o espaçamento emre 
cada gestação, e que fortaleçam a capacidade -das mulheres para eKercer seus direitos 
reprodutivos, garantindo o acesso de homens e mulheres à info~o. educação e a todos os 
meios necessàrios à regulação de sua fertilidade. · 

b) Envidar esforços no sentido de.garantirrecursos do orçamento nacional dos países membros 
do Parlatino para a atenção integral à saúde da mulher ao longo de_ toda a sua vida, .e para 
melhorar a situação de saúde e nutrição das mulheres grávidas e das mães lactantes. 

4 - Com o objetivo de alcançar uma participação equitativa das mulheres na definiçio e 
no manejo das olíticas de meio-ambiente: 

a) Apresentar e aprovar projetes de lei em todas as àreas e níveis pertinentes para assegurar a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. utilizando nesta tare1à' os resultados de 
reuniões especializadas. como o Programa 21, emanado da Conferencia das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rioí92). 

b) Instar os governos a que assegurem a equitativa integração e participação das mulheres e 
homens nos processos de planejamento, definição e formulação de instrumentos de políticas e 
programas sobre meio ambiente, assim como na realização de ações concretas neste campo. 
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5- Com objetivo de revisar. modificar e integrar as políticas macro-ec:onômicas e sociais. 
especialmente naqueles países onde existam serviços da dívida enema e ajuste 
estrutural. a fiDl de promover o crescimento e a eqüidade mediante. entre outras ações. 
políticas de destinação de rec:unos para aumentar as oportunidades de emprego e 
salários das mulheres, atendendo de maueira especial às uec:essidades dos grupos em 
situação de pobreza e combater a margiualização, teudo em conta as c:arac:teristic:as 
étnicas e sócio-culturais dos povos: 

a) Envidar esforços no sentido de garantir recursos dos orçamentos nacionais dos países 
membros do Parlatino para a implementação de politicas de desenvolvimento, que assegurem a 
participação equitativa das mulheres em . sua definição e execução, destinadas a melhorar 
substancialmente as condições de vida das mulheres, em esp~ial das mais pobres, mediante a 
criação de SÍ5tenl;a5 de crédito destiDados a população feminina. . 

b) Eliminar todas as normas legais que obstaculizam o acesso das mulheres aos recursos 
produtivos, em especial à capacitação, assistência técnica · e aos serviços sociais bàsicos, 
através de diferentes formas de organização produtivas, tais como: cooperativas, empresas do 
setor informal, associações produtivas, empresas de auto-gestão, etc .. 

6 - Propor e aprovar projetas de lei que assegurem nos programas habitacionais 
públicos, o atendimento a coudiçlies básiw de infra-estrutura. espec:ialmeute naqueles 
destinados às populaçlies em coudiçlies de vulnerabilidade e disc:rimiuação, tais como as 
rurais, as urbanas inseridas em economia de subsistêuc:ia, as mulheres chefes de família, 
deslocadas, refuldadas ou deficientes. 

a) Apresentar e aprovar projetas de leis, que assegurem nos prOgramas habitacionais públicos, 
especialmente aqueles. destinados às população eDJ condições de wlnerabilidade e 
discriminação - rurais, urbanas; inseridas em economias de subsistência, chefes de fàmilia, 
deslocadas, refugiadas ou deficientes, o atendimento a condições bàsicas de infraestrutura. 

b) Eliminar todas as disposiçÕes legais que impedem as mulheres de obter moradia em seu 
próprio nome e instar aos governos para que as políticas habitacionais garantam prioridade às 
mulheres que chefiam famílias monoparentais a fim de que as mesmas possam ter acesso a 
créditos para a moradia em zonas urbatias e rurais. 

c) Eliminar todas as barreiras legais que negam às mulheres o direito de ganhar. manter e 
transferir titulos dedominio de suas propriedades. 

7- Com o objetivo de reduzir a migração do campo para a cidade. mediante invenliesl 
no desenvolvimento rural e outras medidas espec:ífic:~s: . 

a) Revisar a legislação, com vistas a facilitar o acesso da mulher a terra, aos meios de 
produção e aos recursos naturais. 
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8 - Com o objetivo de promover e garantir a participaçio equitativa das mulheres em 
todas as estruturas públicas e privadas de poder por meio de açiies afll"llllltivas que 
permitam e ampliem seu acesso ao exercício do poder, como elemento integral da 
cidadania, nos níveis legis)ativo. judicial. elliecutivo, diretivo e de planejamento: 

a) Envidar esforços junto aos partidos poüticos para garantir igualdade de oportunidades no 
acesso a cargos de direção e no processo de seleção de candidatos a cargos de eleição popular. 
o que inclui medidas específicas de ação·- positiva, tais como o estabelecimento de cotas 
mínimas progressivas, até que se garanta uína participação equitativa, assim como realizar 
programas de difusão e orientação - para mulheres e homens - sobre a importância da 
participação das mulheres nos partidos poüticos. 

b) Estimular e àpoiar as ~ particularmente as novas eleitoras, para que participem 
efetivamente dos processos de tomada de decisões e exerçam seus deveres e direitos políticos . 
como parte de sua cid•d•nia. o que inclui a postulação de cargos por nomeação ou eleição 
popular. 

c) Estimular firmemente todos os governos recém-eleitos a, em igualdade de condições, 
designar para seus gabinete e órgãos administrativos um maior número de mulheres em postos 
que impliquem a tomada de decisões, especiaJn!.ente na área econômica das diversas instâncias 
governamentais. 

d) Demandar que a capacitação na perspectiva dE: gênero seja incorporada em todos os níveis 
da coordenação estatal (execurivo, legislativo e judiciário). • 

e) Estimular a criaçlo, no âmbito do Poder Legislativo, de comissões permanentes dedicadas 
aos direitos· das mulheres, com a participaçio de mulheres e homens, e promover sua 
articulaçilo com as insti.tuições governamentais de direitos da mulher. 

9 - Com o objetivo de viabilizar a promoçio de açiies positivas para gerar condiçiies que 
permitam a participaçio e a representaçio política equitativa das mulheres em 
empresas, sindicatos, partidos políticos e demais espaços formais e informais da 
sociedade civil, em todos os processos de adoçio de decisiies e na úea de planejamento e 
desenvolvimento: 

a) Promover. a colaboração entre o poder legislativo. or_sanismos _sgvemamentais e não 
governamentais para favorecer' a COIISCiefiti7açilo acerca da necessid8ãe de se eliminar as 
desigualdades existentes e estabelecer instâncias articuladas para a definiçio de leis e o 
controle de politicas públicas que efetivem a igualdade de oportunidades para homens e 
mulheres. 

b) Sensibilizar a opinião pública acerca da necessidade. conveniência e importância da 
participação feminina nos espaços de tomada· de decisões e nas estruturas de poder. 
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c) Apresentar e aprovar projetas de leis que viabilizem ações poSitivas para facilitar uma maior 
panicipação das mulheres nos processos de tomada de decisão. 

10- Com o objetivo de consolidar o pleno respeito aos direitos humanos (civis, políticos. 
econômicos. sociais e culturais) das mulheres da regi.io, num marco que outorgue 
prioridade a eliminação da violência e da discriminação em virtude do sexo, orieataçio 
sexual ou raca. assim como aos direitos humanos das mulheres pobres: 

a) Criar eiou fortalecer mecànismos que assegurem o cumprimento das convenções 
internacionais. planos de ação regionais e nacionais em todas as suas áreas programáticas, a 
fim de eliminar a distância existente entre· a igualdade de direito .e a igualdade de fato, dentro 
da estratégia para se alcançar a plena participação das mulheres em todos os âmbitos da 
sociedade, pamtularmente das que se encontram em situações de maior wlnerabilidade, e 
instar os Estados que ainda não tenham ratificado as convenções a fazê-lo sem reservas. 

b) Criar e /ou atualizar a legislação para que se protejam os direitos humanos das mulheres, de 
forma a garantir-lhes o seu pleno exercicio. 

d) Eliminar ou emendar toda disposição legislativa dos paises cuja aplicação propicie ou 
permita o trato discriminatório das mulheres JlOS âmbitos civil, penal, familiar, processual, 
trabalhista, comercial e administrativo. 

e) Criar eiou panicipar e fortalecer todos os mecanismos e instâncias de acompanhamento 
adequados, tamo nacionais como sub-regionais, para a j,romoção dos direitos humanos 
consagrados .nos instrumentos nacionais e internacionais, em panic:ular o Programa de Ação de 
Viena, aprovado pela Conferência· Mundial de Direitos Humanos e a Convenção 
Interamericana sobre o Desaparecimeuto Forçado de Pessoas, assim como instâncias de 
demíncia de ~; garantit a panicipação efetiva nestas instâncias dos movimentos de -
mulheres e prestar especial atàlção a todos os. atos de violência contra as mulheres em 
situação de wlnerabilidade e diScriminação . 

. 
f) Promover a aprovação e promulgação de leis que acelerem o processo de conquista da 
equidade de gênero. 

g) Compatibilizar a legislação de seus paises com as normas internacionais, dando especial 
ênfase aos direitos humanos das mulheres, e instar aos governos a elaborar e promulgar novas 
leis nacionais e normas penais, civis e administrativas desrin•das a prevenir, erradicar e 
saocionar a violência contra as mulheres em todas as suas formas -e expressões 

h) Difundir os· direitos humanos reconhecidos pela legislação para que as mulheres os 
conheçam integralmente e aprendam a exigir seu cumprimento em todos os espaços da vida 
nacional. • 

· i) Envidar esforços e tomar iniciativas no sentido de garantir que as constituições nacionais 
explicitem o· principio .da igualdade entre homens e mulheres e se proiba todo ato 
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discriminatório em função do sexo; compatibilizar as legislações ordinárias com os preceitos 
constitucionais que respondem aos compromissos internacionais a respeito. e ·cOm todos 
aqueles que tutelam os direitos humanos. 

j) Referenciar-se nas recomendações do Instituto Internacional de Investigações e Capacitação 
para a Promoção da Mulher (INS1RA W) para a elaboração e aprovação de projetos de lei que 
digam respeito a valorização do trabalho doméstico. 

I) Apresentar e aprovar projetos de leis que protejam e assegurem o efetivo exercício dos 
direitos reprodutivos pelas mulheres. 

m) Outorgar prioridade às propostas legislativas de ordem econõmica que busquem assegurâr 
o acesso das ~eres aos recur50!õ necessários para seu desenvolvimentb integral, e ainda ao 
capital e ao ·mercado. · 

n) Estimular a Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher e o Comitê para a 
Eliminação das Discriminações contra a Mulher em seus esforços para preparar um protocolo 
facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher. permitindo o direito de petição individual, como foi recomendado na Declaração e 
Programa de Ação de Viena. aprovado pela Conferência Mundial de Direitos Humanos. 

o) Estabelecer na legislação de seus países disposições especificas que garantam o respeito dos 
direitos das mulheres dos diferentes grupos étnicos. das desarraigadas e migrantes. 

> 

p) Adotar um marco teórico que apóie a definição de legislações mais efetivas em fàvor da 
igualdade e contra a violência. centrado nos direitos humanos; p;u:a tal fim, incluir a temática· 
dos direitos humanos das mulhereS entre as que são tratadas em ComiSsões permanentes do 

· Parlamento. encarregadas de sua promoção e proteção 

q) Tornar visível o fenômeno da violência mediante a legislação e tratá-la como tim problema 
de ordem pública, promovendo instâncias descentralizadas de denúncia e proteção contra todas 
as formas de violência contra as mulheres. 

11 - Com o objetivo de estimular. em todos os âmbitos da s~de. processos de 
mudança orientados para a consoüdaçio de estruturas familiares democráticas: 

a) Aumentar a designação de recursos dos orçamentos nacionais destinados aos programas de 
desenvolvimento social e harmonizar as medidas de ajuste econõmico com ações que 

fortaleçam as capacidades dos diversos tipos de familia para seu adequado desenvolvimento e 
socialização:· - ,, 

b) Promover e estimular a mulher e o homem em condições de igualdade. propondo leis para 
garantir licenças familiares para mulheres e homens, de modo que tenham maiores possibiliddes 
de equilibrar suas responsabilidades domésticas e públicas. Assegurar em lei o rCSI?eito aos 
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direitos das crianças ao apoio financeiro adequado por parte de seus pais, tornando mais 
efetivas as leis relativas ao pagamento de alimentos e tendo-se em coma a proteção legal e 
social de meninos e meJIÍDas contra todas as formas de maus tratos. 

c) Assegurar na legislaÇão correspondeme que o trabalho doméstico seja considerado como 
aporte econõmico de quem o realiza. 

12 - Com o objetivo de reconhecer e valorizar a pluralidade cultural eatre u mulheres e 
satisfazer suu necessidades em matéria de eqüidade de gênero. respeitaudo sua 
diversidade cultural e sua identidade: 

a) Apresentar e aprovar projetos de léis para garantir o reconhecimemo dos idiomas 
autóctonos e seu uso oficial nos lugares onde vivam os povos indígenas,. garantindo medidas 
que facilitem a educação destes póvos em suas respectivas ünguas, e o ensino do idioma 
oficial como segundo idioma 

13 • Com o objetivo de estimular a configuraçio de uma imagem social pluralista e aio 
discriminatória du mulheres na cultura e nu comunicações: 

a) Fiscalizar as campanhas promovidas pelos governos de cada pais através dos meios de 
comunicação no sentido de garantir a projeção de uma imagem realista, não estereotipada e 

- plural das mulheres. 
> 

b) Estimular a participação das mulheres na midia como porta-vazes de temas de interesse 
público. 
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14 • Com o objetivo de f~cilitar às mulheres o acesso às novu tecnologias de • 
telecomunicações e informaçio. ca acitando-as ara o uso destes meios: 

a) Estimular e apoiar as redes. de informação entre as mulheres e os organismos concernemes à 
temática de gênero, em espécial na área de política, a fim de fomentar e apoiar iniciativas em 
prol de mudanças culturais. 

15 - Com o objetivo de promover entre os organismos de apoio internacional. os 
governos, os parfaiÍieatos e a sociedade civil ações que conduzam a processos constantes 
de análise e acompanhamento das politica de cooperaçio com eafoqne de gênero: 

a) Empreender esforços junto aos organismos bilaterais e rnuitilaterais, no sentido de obter-se 
incremento de recursos financeiros que permitam o desenvolvimemo de ações, planos e 
projetas para que os paises possam implememar o Programa de Açio Regional para as 
Mulheres, 199S-2001, considerando como eixos prioritários a pesquisa para sua deilnição e 
execução e a capacitação de gênero, tamo para os agemes do governo como para os da 
cooperação internaCional. 
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b) Instar aos organismos de cooperação internacional a criar a realização de uma análise critica 
das causas estruturais e dos efeitos da pobreza sobre as mulheres. a fim de reorientar e 
canalizar recursos, contnbuindo para o efetivo cumprimentcfdo Programa de Ação Regional 
para as Mulheres, 1995-2001, neste aspecto. 

c) Buscar garantir que o apoio dos organismos de cooperação itnernacional se distribua de 
forma equitativa entre o setor estatal e a sOciedade civil, de modo que seja possível seguir 
avançando no processo de incrementar e fonalecer os mecanismos que promovam o avanço 
das mulheres em todos os níveis. 

d)Instar os ôr8amsmos de cooperaÇãO a criar e ~ o funcionamento. de comitês inter 
institucionais em níveis nacional. regional e internacionaL com o propósito de articular suas 
ações e contribuir para o cumprimento do Plano de Ação Regional no marco de seus 

· respectivos mandatos. 

e) Empreender esforços no sentido de garantir uma negociação democrática entre os 
organismos de cooperação e os movimentos de DÍulheres a fim de que se consigam incrementar 
fundos destinados a projetos formulados por mulheres. 

CONCLUSÃO: 

Desejamos que a realização da IV Conferência Mundial da Mulher em Beijing seja um 
marco civilizatório, um instrumento efetivo no resgate da dívida universal acumulada pela 
discrimirtação da mulher. 

Buscamos refletir nessa Declaração do Parlatino, as vozes de milhões de mulheres e a 
luta de mulheres e homens de nossa região por uma nova sociedade justa, humana, solidária, 
fraterna e eqüitativa. 

Brasília, junho de 1995 

SENADORAS: 

DEPUTADAS FEDERAIS: 
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!~~. 
~~ , A~.,':! 
.:.~ .. 

P4•(·w~ &ec·ctJ1'«"fc:all'.d 
Sede Permanente 

Exilo. Senhor 
Senador HUMBDTO C2LLl: . 
MD. Presidente 
PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 

senhor Presidente, 

Brasilia, 24 de julho de 1995 

-
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Dir.fjo-me a Vossa Excelência para informar que, ap6s qestoes desta 
Seçretaria de Relações Interinstitucionais junto As NaçOes unidas, 
obtivemos a inscrição do Parlatino na Lista da oradores da Qaazta 
ConfarOncia Mundial sobre a Mulher, a realizar-se - Pt!ql:dW·.._.. 
setembro do corrente ano. -

O Parlamento Latino-Americano será o 13R orador da manhã do dia 08 
de setembro, sexta-feira, e dispo~á de 5 minutos para apresentar o 
documento elaborado pela Comissão da· Mulher do Parlatino 
"Legislação sobre a Mulh12r na América Latina". (Os: Chefes de Estado 
terão 7 minutos). · 

Encaminho, em anexo, cor.res·pondência enviada às Nações Unidas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e 
consideração. · 

C/C 

e, 

~Pd:~ES 
ice-Presidentes 

s Interinstitucionais 
INo-AMERICANO 

Presi~cias Alternas 
Secretaria-Geral 
seçretaria de comissões 
SUperintendência 
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EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE 

Senadora Emília Fernandes 
(PTB-RS) 

A luta pela educação fundamental de qualidade 
precisa estar integrada ao ·conjunto das ações nacionais, 
sejam polí.ticas, econômicas ou sociais, pois é àtualmente 
condição estratégica para a construção da cidadania e da 
Nação. 

Além de um plano para conquistar a melhoria do 
ensino, é preciso trabalhar Pa11! definir, projetar e alicerçar 
um ~·projeto nacional de desenvolvimento criativo, 
independente e soberano. 

A superação . do atual estágiÇ> o do ensino 
fundamental e mesmo superior certamente passa pela sua 
vinculação direta com uma visão global de futuro que os 
brasileiros querem para seu país. 

Assim, o alunos, professores, pais e demais 
integrantes da comunidade escolar despertarão para a 
necessidade de um ensino mais. qualificado. 

Neste sentido, precisamos decidir se vamos 
investir em tecnologia, para nos capacitar para o Século 
21, ou ·se vamos nos submeter ao colonialismo secular, 
fornecedor de matérias-primas baratas e comprador de 
quinquilharias de segunda linha 
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Se pretendemos manter e ampliar os avanços 
científicos conquistados em setorés como prospecção de 
petróleo e telefonia ótica, ou se vamos abrir mão destas 
conquistas, como já fizemos com a nascente indústria de 
informática e aeronáutica, privatizada e sucateada em 
favor de produtos estrangeiros. 

A nova revolução industrial em curso exige, 
além .de: um ensino universalizante, a formação de 
brasileiros capacitados tecnologicamente a integrar o país 
nesta nova era que desponta para a Humanidade. 

É certo que essa capacitação, tanto do ponto de 
vista do conhecimento, quai].tO do desenvolvimento do 
raciocínio rápido e objetivo, fundamental para assegurar a 
produtividade em qualquer ramo da produção, seja 
material ou intelectual, é adquirida na ·. in!ancia e na 
adolescência, através de um ensino básico universal e de 
qualidade. 

Os tigres ·asiáticos e o Japão estão competindo e 
ganhando espaço em todos os mercados porque se 
decidiram a dar uma educação de qualidade a todos, 
décadas atrás. 

Ainda não conseguimos, no entanto, organizar 
um sistema educacional que cumpra com esses objetivos. 

A ineficácia da escola brasileira fica evidente 
quando apenas 40% dos alunos matriculados conseguem 
completar a 4° série. 
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E o fato do aluno ter concluído esta fase dos 
e~tudos não significa' rtécessariamente bo!Th desempenho 
~scolar, e nem que . esteja preparado para ingressar no 
mercado de trabalho ou prosseguir os estudos sem 
posterior ajuda suplementar. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep ), de cada grupo de 1.000 
~!unos· matriculados- nas escolas públicas,· apenas I 
consegue aprender o conteúdo mínimo exigido. 
. Por outro lado, apes~ do investimento material, 
muitas escolas de I 0 Grau permanecem com sua função 
incompleta, especialmente n~ zonas rurais e nas periferias 
urbanas. 

Em relação ao 2° Grau,. por sua vez, há 
insuficiência e desajustes na oferta de . vagas, 
particularmente em . relação aos cursos técnicos 
profissionalizantes.-

A pré-escola ainda atende reduzida faixa da 
população infantü e não existem políticas globais para 
expansão de ofertas de matrículas. 

Eo ensino técnico carece de um replanejamento, 
para capacitar os alunos a enfrentar e superar as 
dificuldades de suas condições de sobrevivência 

Tais situações também contribuem de forma 
decisiva para dificultar ainda mais a continuidade dos 
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estudos de uma grande parcela de alunos, especialmente 
dentre as camadas mais pobres da população. 

Ou seja, os problemas do ensino estão muito 
mais relacionados ao desempenho da escola do que às 
condições de acesso à mesma 

Também não são os alunos os principais 
responsáveis pelo fraco desempenho escolar registrado nos 
levanta.It).entos feitos .pelo Governo. 

É o grande dilema nacion~: o cidadão não tem 
---- -- - -- -

direito a educação, mas tem acesso a escola, que trata de 
expulsá-lo através da repetição, da evasão e de outras 
barreiras e dificuldades. -

A escola, contraditoriamente, é mais um agente 
de exclusão do cidadão da sociedade, somando-se ao 
desemprego, a favelização, as filas do INSS e a fome. 

É um massa~e, que destrói a ·_autó-~stima das 
crianças e, - conseqüentemente, de qualquer idéia de 
cidadania 

Os professores, principais agentes desta 
revolus;ão, atualmente desmotivados pelos baixos salários 
e falta de_ estímulo, também precisam se reciClar para 
enfrentar esta tarefa 

Em grande parte, a· forma tradicional, 
conservadora e autoritária de ensinar, herança de vinte 
anos de ditadura, já é passado para a maioria . dos 
professores brasileiros. 
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Existe hoje entre os docentes do país uma grande 
isposição de aprender, de superar as ·dificuldades 
pedagógicas, de crescer no sentido de se transformarem 
em formadores de novos cidadãos de um Brasil mais justo 
e participativo. 

Mas essa abnegada disposição, além de salários 
dignos, necessita de amparo dos poderes públicos, 
garantido-. o acesso a universidade, a cursos especializados 
e a outros meios de aprimoramento pedagógico. 

Mas t~_d~~~ste processo só_p_<:>de ser considerado_ 
plenamente vitorioso se romper com o preconceito contra 
as mulheres, incorporando est~ contingente-que soma mais 
da metade da população em todas as instâncias da 
sociedade. 

Apesar de todas as dificuldades,_ é interessante 
destacar o fato de que, apesar da discriminação, e da 
posterior dificuldade no mercado de trabalho, está na 
população feminina entre 15 e 30 anos o menor índice de 
analfabetismo. 

Segundo . dados oficiais, durante a década de 
oitenta, o aumento mais significativo da proporção de 
mulheres estudantes ocorreu no Segundo Grau, com um 
crescimento médio, entre 1980 e 1986, de 31 ,2%, contra 
9,6% dos homens. 

Uma das explicações para tal fato pode ser 
encontrada no . aumento da oferta de emprego no setor 
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terciário que, com a intensa urbanização do país, passou a 
ser um dos grandes geradores de empregos, 
particularmente da mão-de-obra feminina. 

Outro dado positivo é que as mulheres, 
comparadas aos homens, e levando-se em conta a paridade 
no número de matrículas, apresentam os melhores índices 
de aprovação e de rendimento escolar, em todos os níveis. 

: O próprio sistemª de ensino, no entanto, cumpre 
papel discriminatório ao direcionar as mulheres 
estudantes para áreas tradicionalmente vinculadas ao papel 
feminino, desvalorizadas em termos de status e de 
remuneração, tanto nas univ~sidades quanto no mercado 
de trabalho. 

--

A mesma situação se reP.ete no âmbito do 
magistério, onde, apesar de empregar ll:ffia maioria de 
mulheres, elas se conc~ntram nos níveis primários, e nas 
faixas salariais mais baixas, enquanto a presença dos 
homens é percenttialmente maior nos cursos superiores, e 
nas faixas salariai-s mais altas. 

É preciso, portanto~ redefinir o conceito de 
alfabetização. 

Além -de ler e escrever, o cidadão deve ser 
educado para saber ver e compreender o mundo a _sua 
volta, ter capacidade de apropriar-se da cultura, da ciência, 
das artes, da tecnologia e da própria política 
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A educação precisa ser transcendental. 
Avançar, ir além do cotidiano. 
Precisa ter abrangência universa.k 
Precisa ter vida 
Por isso, é urgente, entre outros pontos: 

Agosto de 19!15 

Implementar açõés para erradicar · o 
analfabetismo feminino, a repetência e a ev.asão escolar; 

: - Reduzir as disparidades de acesso· a educação 
superior, assegurando oportunidade capacitação 
profissional; 

- Promover o acesso das mulheres a carreiras 
científicas e técnicas inovadoras; 

Um ,_ dos instrumentos para superação dessas 
dificuldades é a existência de uma ·Lei de Diretrizes e 
Bases da Ed~cação adequada, que expresse ~ aspirações 
da sociedade e tenha a sua adesão. 

O Substitutivo Cid Sabóia, resultado de vários 
anos de debates na Câmara e no Senado Federal, atende a 

li. • . -

essa necessidade nacional porque: 

== ver os I O pontos, em anexo ... 
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Sobre o mérito: 

PL 101-SUBSTITUTIVO CID SABÓIA 

I - formula e propõe uma organização mais abrangente da educação, com 
participação da sociedade, mais liberdade de expressão e pluralidade das idéias, 
articulada com o trabalho e as práticas sociais, 

2- traz uma divisão dos ciclos-da educação de fonna a garantir um mínimo de 8 
anos de escola para todos, com universalização da educação básica em todos os níveis e 
modalidadeS; e com clara definição do dever do Estado em relação à Cducação infantil, 

3 - apresenta uma definição de ensino médio não terminativo, sintonizado com a 
perspectiva~ da continuidade dos estudos. 

4 - integra as diferentes fonnas de educação profissional, associando formação 
tecnológica com ensino universal, mantendo a responsabilidade do Estado perante as 
escolas técnicas federais, 

5.- assegura claramente o direito; a gratuidade e -a responsabilidade do Estado na 
educação d.- jovens e adultos trabalhadores, -

6 - contempla sem subterfiigios medidas objetivas e a clara função do Estado no 
ensino de caráter especial, 

7 - garante !I autonomia da universidade pública e o princípio da gestão 
democrática, com direito dê escolha dos dirigentes, e define os requisitos mínimos para 
o credenciamento de universidades, bem como critérios abrangentes para avaliação das 
instituições, 

8 - propõe a organização de um Sistema Nacional de Educação, definindo o 
Conselho Nacional de Educação com função normativa, e critérios de partipação da 
comunidade educacional, · 

9 - define percentuais, fonnas e prazos para o repasse de verbas para as 
instituições educacionais em todos os níveis, 

I O - é uma lei capaz de mobilizar a comunidade educacional, em virtude de ser 
expressão dás idéias dos principais agentes e autoridades dos respectivos setores do 
ensino, 
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O Estado de S. Pau~o 
27/7/95 

O Globo 
23/7/95 
Pa.q. 24 

Folha de S. Paulo 
25/7/95 

Pag. A6 Pa.q. l-4 

• O presidente da Câmara, Luis 
Eduardo Magalhães, a senadora 
J:;milia Fernandes (P'I'B·RS), e os 
deputados Franco Montoro 
(PSDB-SP) e Marta Suplicy (PI'
SP) abrem amanhã a 5' reunião 
da Comissão Especial da Mulher 
no Parlamento Latino-Americano, 
em São Paulo. 

Protecio.nismo · Mulheres no Congresso 
Chep ao Brasil dia '1:1 a depu

tada argentina Graciela Fermn· 
dez Meijide. 

AUfora ·da lei que obriga os 
pal"!il!os pollticos em seu pojs a 

· mcluirem. no mlDimo. 30% de 
mulheres em suas listas de can
didatos a ei~ !Dijoritlirias. 
ela falará durA!112 o I Encontro 
de Parlamentares Latinas. diu 
211 e 29 • .om São Paulo. 

Presidente da Cjmar~. Luis 
Eddardo continfi.ou presença tu 
abt:trura do enamcro de mulheres 
parUment:m:s. dia 18. no Parlarl
no. Presidente do Conerr:sso. Sar
ney ~m·iar.i a 5t:nadÕr.a Emili~ 
Fem:zntks p:zr:z repre!;encá-/o. 

MiDIA: _....J.O!.JE"'s"'t'""a"'daoli!.....s;dL!iews._.~p""'""'uul,.o,_ ______ oATA: _.z.s._, ....112....1 ~pagina: -~A...,2~ 

-., iobaliza..ea!U)o. 
,......,.._ muadla

...A Uzam-se u co

.l'lic::.çóel- e • c:ida· 
tia. como e que Gc:a? 
)a limpeza étnica • 
~ e racismo. da 
"""tnçiode-a 
.-:ibillmÇ!io ex~ 
'-de LrllhoJho, 
....... laçio ........ 
\.VIRfim~à 
,,ltaçiu ex~ 
individualilrno- .. 

• e outru quac6a 
:: alincem c1c maneira 
;umana a vida neste 
JJ. de século Wm aR• 

postaS em cheque no 
'ãrio mundial eom 
iOf" liquide% e aucza. lt3 di~'US316e!: 
,.,ferincias inr.enw:ionai$ dcsu.. cié
ta ri.'1n sidCt muito importantes ptLrll 
on.suurr uma a.~~.menci:1 n:cndiai 
•n: u n~ de a::uuw tod-.r. 
... ~ t'1.'WnUI> c! da:iaoes politi
ua J)NIIMJÇio e prantilt dó:. digni

lc da VIda hum;.na. E 1e t.em reco
!cido, afinal, o1utl' ..as problcma5 inc:i-
1\. oom maior crueldade:, ~ as 
lhen::s e que e:tas nio aais podem 
~zn&Oic:idadil:qurt. 
'CC!a mac:uüna da humaniciMe. \s-.-pouco 
1 paracipadu de ratniOa inCez'na.. 
::Ws e nacionais que di3aztem Qlis 
\õiSedas~da-IVConfe.. 
cia MundQI da W:ulhera :wc rr:alil:ar 

iv\AKI A SUPUCY 

Menos discurso, mais ação 
em setembro próximo 
em BeijiD&. 'hmD na Eu· 
rapa quanto no conti
nente alric:ano ou nu rt-.--u....u..
ftS I g' ' d T27 fim IX"> 
mOVIdoaWor~ 
t!l~li,Oqut-W!In propi• 
c:NuJo ~ mabr.~ 
cisMis e artk:u'-da:.i na _..,._das 
mulbefts 'l'toQndo ex.,..- .. .._..,. 
Wi-.eotx.v'qw:ailtl.a 
Ollldiçao .............. 
tzibuem pua a "'muadia
tizaçio• (pua us:lr' o ter
mo d& moda) da áedYa -das ............ 
A$ lal:in(\.ameriertnas IJO· 

rim mal !li! ~{the!:em:, ap5lf do Pana· 
tin':l' ter uma Comissão da Xu1her cn·
-~ irlsi.inci:c b-mais. 

E niD adiama lnais sõ fiws: t&z=tdc.t 
e divulpndo dja~dc~•too a l".t
!naa rem car:~. de nwll~ • .,.ue-..:. J;;u . 
lhere sio ~~Kadu l&a: Ut:a-
lindaa de poder e de de.:isOo ..,Uao;>. 
ciu2 '!Xiste desfcuakiade de s&teru IK) 

munr.io do uabalhu e uas ~ so
~ que a viol&Oa contra a 1nulher 
.awaenca acadadia.etc..etc- É a hor& 
de meaos disauw e mail.açio. 

_..........._ ~ lmportinOa 

e a. oporii.Ulidlde de!t~ t•~Jinento. o -""""""'a r,.,.,.... da b:u• 
cada femini'"a de\ Cun{ucao brasiien·., 
e -acará ft!AÜZaftdO um. encun\N ele 

--mnu em--'e,. ma Sia PaWo. nas 
-28.211 de julho. Além de amptiar 

---e aprimorar um doc::umenro et.abonclo 
pela Comioáo da Mulbordo Parll!ioo 
a ..-ltwdo i W Con!ierã-=ia Mundial 
da Ku!ber.- encontiO anaüslri leis 
._ ...... de_....., 
lalxea tem6ticadaawlher, bem como 
o wtl · · ento de Ji:lnnas dt: iar.er· 
cimbio e~ penaanmar en
Lte as mulberes partamenwes da 
-~edoCoribe. · 

HiiJlO&t -·~I!CDMfiiCÓC' 
ji asiMdoa por ftC!IIDIICMft'CII. tais 
CIOIIlO a CorMI\;io da ONU 5o1ft a 
EUmiftaçio de Todas as Forma de 

~-·-cB1J, a~ lnronJncricoia para 
Prew!nir, 5aDc:ioaar e Enadicar a Vto
~1Cia Contn. a Mulher adotada pelos. 

.,. .... da otpnizlçOo dos -
Am<lricanoo. o ~ de N;fl> da 
Um~ dos Direitos HUI1'W\QS de 
Vieal&, o ela Conleftncia de Popu1açiD 
c ~tO nO Cairo. o-ftogrii.
made N;W> ll<lioaal pan. ss M..U.... 
da América Latina • Caribe 1995-
:!001, - no Chile em 9f. Nós, 

paria:nentafts - .... -q~ a partir desca· reuniio, o Parta· 
ntftltO Laâno-Americ:ano adote tais 
axuprornislol como diml'ias de: sua 
~e, principalmente, tome. Aa
c:aform& de .t.çio a xr ~ em 
Beijin& c:cmo uma das refeftnàa para 
açio de suas diferelces comis.*s per- · 
lnantntel. Aliâs,. adoçio da flatalx'· 

... de Beüin&- ..._ ~ 
S(U) -em cliwlP-Io~ 
propor rl*lidu t : : .... pua rrJ;; 
re!lel' e 1bc:atizar !. fm~ 
Hideae pn!W!"ecablw ftJCUniOS ~ 
~ pera pcupw•w tsr• *i 
paa. as mulheres e fanülias. Hi de íe ....... ..---allmliiC 
Wll., tais camo a:aaan PftK'ItDOI PôJÇ 
tico-partidirio eomo há an mu~ 
.,... (No Bntlil QIIR " Putir:Sc..cb 
"!nA"'=~ do~ 
Bnlileiro eaá axMdando, pua esse 
enoonaa. nos dias 28 e 29, toctU...,. 
dep•""'M aa.duais e wrudaras· Go
Brasil. Para as deputadas csW1uais e 
ver:adaru,. no dia.29, ~uma.~ 
gnmaçio ..,...:i&:a sobre~ 
e politicas eswJu.ais e municipais. "f\!: 

mos certl!'22 àe que esse eneomro·ftõ
Polttauoo seri marcante niu ~ pat'• 
a.tuaçio das parl:ament.an:s mulhertS 
mu ·- e priDcipaimentt- •· • par.~. int · 
pubiotw" &\-"anÇÇDS na i.J.a. ltgl.slatti.._· 
que propiciem às mulheres btti~,.f_;;, 
americanu e caribmh&l o eurcic:i(., 
de sua cidadania. E Wnbém para Qlft" 
os-~contribuampj." 
ramais açio e menas cbxurso na eli-' 
tivllção de medidu t: po&itic:as de pre
~ du mulherae~ 
ummundomaisjulf,ot:maisb~ 

• ,_,.s.,,iq.,.,..,..... --..I (I"T..sPt 
-...... ~ú,_.;.lúN~~ , ......... 
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Mulheres parlamentares rumo a Beijing 

Quando contei l minha mãe que. a 
convite da União Européia. estava indo 
pana Bruxelas coordenar um painel de 
debates sobre a quesdo de genero, ela 
adiou lindo. Depois, meio encabulada, 
perguntou: ••Mas o que é essa questio 

·de g&lero?'', 
···-Como ela. poucas pessoas sabem ~ 
>que as lll11lbe<es c ilulmeros -
~estio tloempen'w'os em 
. tdisc:utit ... g!:acro'\ isto.·~ CDteDder o 
•que t ser bomcm c-aas clif....,.. 
• t,cs regi6es elo IIIWido.:c como ~ ~ 
~se DWil!m a op<asio c a discà· 
miDaçio das mnlbar:s 

:·."Desde 1975, quaDdo • Cl<pnizaçio 
das NÇ!co Uaidu insliluiu o Ano fn.. 
- da Mulbcc c • Dtcada da 
Mulher. cclaclio DO llUIDdo, com muila 
fc<;a. um llOVO campo de llabalho polf· 
tico, visaodo c:olber dados sobre a sillla· 
çlo das lll11lbe<es e deounciar a discà· 
minaçlo e formas de op<eSSio do g!oero 
feminino nas mais variadas culturas. 

Ali bá pouco tempO nfo havia eswls· 
ticas oficiais com dados ~ 
por sexo. Assim, quase tudo o que sere· 
feria especificamerttr 1s mulheres tiDba 
pouca impo<tlDci.a - 1s "graudes 
questões rnzmdjajsn. 

Muto dessa invisibilidade .. hist6ria 
c nas ageodu oficiais, preocupaç6es st
riü e dern•nd" par políticas pdblica 
dirigidas h mulheres liDham pouco eco 
()U. 0$ :ll'gUIDCDIOS eram UinsuficiezW:sU 

pua exigir medidas OIJaiiOS dÕs -· nos. Ao final da D6cada da Mulher, a 
Conferencia Mlllldial de Nairobi em 
1985 avaliou que pouco havia sidO feUD 
pua mudar a~ das mulberel·ao-· 
mundo, constmnclo que, em muitas -
as. as coisas estavam~ piOres. 

Foam, enllo, fonnuladu as "Eslra
[6gias de Naimbi''. em que se preconi
zou a reformulaçlo das esuuturas polfti· 
cas. sociais e legais. buscando compro
meter os governos com a c'onquista da 
igualdade e o combate 1 discriminaçlo 
das mulheres. 

As conferCncias mundiais desta dka· 
da (Eco-92, DireiiOS Humanos-93, Po
pulação c Desenvolvimento-94 e Desen
volvimenlo Socia1~9S) foram mais longe 
na anilise da situaçlo e das =ida
des das mulheres DO mundo. 

Como exemplo~ os governos recon:tw:. 
c:eram que as mulheres (e meninas) r&n, 
sistema~ seus direitos humiDOS 

MARTASUPUCY 

de:steSpeitados. seja no ccxidiano. seja 
em situaç6cs de exceçlo. como paema. 
misnç<5es, Wlio. 

Avançou-se DO recoabecimealo da 
n 'dade de polllicu públicas .m.;. 
VIS IIOS diJeitos tqX'DdutiYOI e &'I bem
estar sezua1 du IDUibe:res.. E-pliricou-se 
quC a pãbia:a alo 11\ft en+fi " aem 
iayrstjmrOn, apedficos ~ u mu
~ pois 01 JDDdelaa adbnjs pauâ
CD " dc cloociM>I~ YÍJOIIIOI ae 
m-ni Jiáer=-das llllllborea. 
· . .Aaaliro.' como llllilu(oa) .....,..._ 
ras(ea), que alara da ll!lllbola cm
ca de mudaaçu ·em aoa posiçlo no 
IDUDdo IJI'O"'CCU amai& tia Pifto •riva re
voluçlo coltunl deaoo ateolo. 

lU tudo isto, t poDIIe a e.pocllliva 
cm 10n10 da Coafaeacia Mlllldial. da 
Mulher arealizar-aeDOmb de
em Pequim,.allltimaaolxe o oaaa ae= 
sá:ulo. Em DOUO poli forma realizados 
_,.,oa oficiais ~ ~~~o-oficiais, bus
cando contribuir 
pua a Plar:aforma 

de julho, na sede do Parlamen1u Latino
Americano, em São Paulo, por sugeltlo 
das parlamentucs brasileiras. eswá se 
reaJjzando a 5! Rcuni5o da Comisslo da 
Mulher do Pariatino (aliú. a primeira a 
se efetivar na Amúicà do Sul), com re
presenuuues de todos os países da Amt
rica Lalina e a presença du dcpt&Cêdes e 
senadoras bnsileiras. 

A barlcada feminina do . eoa,_.., 
--coovidanclo- u deputadas eaâduais e -eadoria elo Bruil 
pua assistirem à e"P"'Íç6es e debaros 
no dia 28, bem como a podiciparan de 
atividades ~ao dia29. 

Sert apresentado um esaxlo COII4JL• 
tivo das 1qisllç&:s latiJJo..am r' '"" 
no que diz respeito 1 mulller. elaborado 
pela depulada Sandra Piszt, da Cosia 
Rica. Setlo debttjdu lqis1aç&s inova
dons, tais como a de cor:u pua.pralllia 
de pr=oça das mulhera em todos os 
lmbitos de poder politico, cm vigeada 

na Argentina. 
Sed um encoD

de Açlo Muodial . 
que seá aprovada 
na aúna. 

O movimento 
or&ani:r.ado de 
mulheies deu o 
tom. .. Repreaea.· 
....... do ......... 

tro muito impor
tante para a vida 
politica brasileira 
e regional. O Por· 
latiDo aunca teve 
um eoc:onuo dessa .......... 

As mulheres parlamentares 
devem elaborar novas 
·e elicazes legislações 

contra a discriminação Slo muiiU11Í 
propostas que a6s; • 
pa~lamelltaies 

brasileiras, apresenlaretDOS nessa reu, 
niio. Mas uma das mais importaales ~·a 

- patâci· ·-de coafe-
lfacáa ~e o llluil ..,..,_a 

. Plm!oaoa de Açlo RepJaol pua u 
Malbela da Am&ica LaliDa e Caribe 
cm 94, _,_ -*io 12: Pie
.,..-. Muodial que ae realizou em 
Nova Yort. em llilril puaado. 

Tendo porlicipado de - de par· 
- .. Ccnfereneia- Desea
volvimento Social e cm encoruro da 
Uniio EuropQa. COIISialà o quanao par· 
llmelllara homeas e mulheres de ouuu 
'"giões rim se pcoponclo pua esu coa· r-., idcatilicanclo o que t vila! pua 
as mulhera e pua a saúde social de 
suas resWes e conciDenres. 

Com a ida de gulameruan:s bnsilei· 
ns a Nova Y orr·nessa 2: l'lopualória 
Muodial, SCIIIimoa o--. pani· 
cipaçio tinha sido, ~ eru1o, pequena e 
como a lqis1adoras JaliDo..america 
..... deaaniculadas r:nueli. 

lU isso, ..,. prózimoo diu 28 e 29 

de fcxmaçio de rede de rnulbel1is pula
............ para iDien:lmbio& e eJabara. 
çio de agendas COIDUIIS, visaDdO -
elicicia oa a!UaÇio lePslativa de com
bale 1 diserimiaaçlo das mulheres e 
pconiOÇio de uma '(Jciedade mais jusca. 

· Queremos cumprir nossa porte pua 
que se possa consc,uir que homens e 
mulheres tenham suas necessidades 
atendida.~ com respeito ias suas especifi
cidades, sem que a6s; mulheres. renha· 
mos que ouvir novametKe esta frase. di
ta por um jornalista de maneir.t simp'ti
ca e buscando ser muilo cuopcrati.vo: 
HEua reunião é realmente interessaJUe.; 
vamos fal:at c;um a cditcn do c:adcmo 
feminino!'". 

ttAaTA 1\H"UCT, .................... Wlnl ... ".u.,.., ....... ~~ ........ .. ......_,,e ..... 
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JORNAL DO BRASIL - RJ - 29-07-~5 

·Solução doméstica 
• Suplicy salva 
reunião feminista 
liderada por Marta 

S ÃO PAULO - Relações 
conjugais amenizaram n 

fia>CO da-abenura da 5' Rcuniâ.Q,_ 
da Comi~sàn da Mulher do Par·' 
lamcntCl Lann<>·Amcncano. rca· 
luad.t Clntcm na sede do Parlati· 
no cm S~io Paulo. Ao ser comu

_nicada. na noite anterior. ele -que 
'"' pnndp~is comiwdo' - ,, 
~o;·emador de S.io Paulo.JI.Iálio 
C O 'JS~ e os prdídentes do Semt· 
do. José Samcy (Pl\108-API. e 
da Câmara. Luis Eduardo Ma· 

galhães (PfL-BAI- não com
pareceriam. a àcput:tda federal 
Maria Suph<·y (PT-SI' I não te,·c 
duYidas: inum<>U o marido. " 
senador Eduardo Suph~-y (PT· 
SPJ. a preencher um d•>s lugarc> 
\'3fttS na mc~a dirc1nm da rt-U· 

- ni;.ill. - -

:A. deputada conseguiu supe
. rar as ausências do convalescen· 
te Covas - o governador trata 
de uma infecção na perna-e de 

---~.que um més atrás havia 
avisado que não iria. Mas não se 
confonnou com a desistência de 

- Luis -Eduardo. que comunicou a 
decisão de não ir somente no 
final da tarde de quinta·fcir;,. 

ENCONTRO DE HUI.HERES 

com a desculpa de que teria de 
eswr nn Rio. "ficou C\'ident•: 
ser uma aútudc dtSI.-rimtnatón:.. 
Fosse um congres.<a com depu· 
lados homens. duvido que ék 
não \iria"'. reclamou Mana. 

A falta do presidente da c;. 
mara deu um bom gancho para 
a deputada, que fez discursos 
inflamados. "Nas campanhas 
eleitorais. eles nos tratam como 
rdinhas. Depois. colocam a ~n· 
te no último lugar da hsta ~ 
prioridades". fuzilou Marta. 
"'Eslà na hora de a gente nà<> 
m:tis ser boazinha. parar de m· 
~o li r sapo calada."' · 

Para-Jladmuentares, ausência dê 
deputado é cxctnplo de dcSJn·czo 

'''' n~o '-'''"'Jl"rC'~o'l."f à all('tlur:a 
da ~~ Rt"tmiiit• d.'l Ct'llnis~.rn• Fspc~~ 
.. ·ial di! Mulhc:r tlu 1'on[;llitut, '' l'll'· 
sid .. ·nfl..• do1 Cfun:na. Luis Edu.:udtt 
M:t~:Jibo~s ti'HA~A,. ('llnvuc.·t•u ;.1 

-ir:t tfol ttr}!:Jni7~'fM1 du C'\'CUUt. 

l':tr.t a c.<t•mi,.,.ftu ur~anir.ok.k•r:• tl:t • 

rt.•uni:it•. othl.•llot t'lllt"IU t.'UI Sftt.t I'OIU· 
lu. '' "'tk.'"Prt..•.m'' ele Luis J:tlu:tuk• 
é um C''l'mpln tkt dcsrrSf""ilo c d=t 
di .... ·riminac;:in ;, nutlht•r na AnK.:ri
"';t(..;ttina. 

,\ atirut<t~t';iu ftH ki1;1 dur:lllh.' u 
tli"·mo.c' da tlt'('tll:kfa l~·,k·rnl M.:ula 
SuJ•Iiq· tl'I'-SI'I c tdlcrad~ c.k-llt'i'" 
r~·r htdt a cumi~'r"' urganil.õKk'lil. 

O pmblcma t'ni gt•rmltt purtJUC' 
l.ui~ L=dmmln hnia ''unrirrm1tln 
J'n:o.;ença C', 15 minut,-... ;mtt,.o.; do 
iJlÍC'ÍII dtl t"\'Cintl, l'tllllUUic."\IU rnr 
I<"IC'1 I.Jlk' c~a\'3 impedi&.• de ir. 

Maria Surlk:y di~qo que ••é dili
-cil õk"dlar a.'i e~plkoeç(~ ck• Jlfl"~i · 
c.k-nte da Câmasa ••. E CC11UJ'll'\uu; 
•• AJ!.ora C'IC' p.Mk•r<i entcntll"r q~e a 

ira dai mulh~:rcs tafw1 M""j:t m:1i••1 
. tln •ttK" a Íl;~ p;ltt'lllõl'', 

l.ui" Fduõlhk'. lilh1t tk• st·nou.lt•r 
Anllllliu C"arh...., M;r;otlhàc.·s (J'I;L· 
UAl. c~a\·a nu Riu p:n:r pmlit:ip:n 
'k- hnnk"'L.1J!CI1.'\ an pai. 

A rriu~o·ip:d t'filkõl das pmlarUt'U· 
t:lfl.~ é 'llll". dur.mlt' cll'ili·fteo:. '"' · 
IJlliitk·ns f'I'UI."Uram o vuto eh-. IUU· 
lhcres e dcpnis !õe' esqnect:m de 
participar da~ di~'U!i.'ii"JI.'S (lõllil nK"· 
lfMat ia d;rç ,·undi\·,-,._.-. d:1 mullk~r. 

Conferêi'Jci:t mundi;d 
O ,.t,ietivu ela ~~ Kcu~i;itt da Ctt

uai~~, E"l'""t'i:d da Mullk."'' do l1;1r· 

- I:UiiM' ~ di~·utir a di:'"Cr imi11açãn ,t;, 
muU•·r na 1\n~t•a h: a l.:uina. 

Au tinal du t"nc.·unuu. IM•jco. ,;esóÍ 
"'f'11''-"5Cntado um ducunk"DIU a Kr 
t"llll\"l!UC' C'lHUU :1 p:~it,;âu da.'i parla· 
IUI."RiôUC'~ J'ólf:W a 4~ C'11tdt•1l"II\:'Íõl 

Mundioaf da Mulhl"f.JNumtwida IJI.'· 
lo ONU (Or~onil:oçàu d:<• N:•;f•:• 
Unidas). em ~lembro Rôl China. 

Da Ropon:oc-loal 

("(Jm a caJahor;~Çàu de mulhe~ 
rarlauiC'nlan:s dl" 16 pafM:~ l;.rtino
........;..'llllll<, 211 dcponad:l.• IC:dcrais 
hr:~..ilei= deput.W.. es~odu:lis e 
vcrcadnr.L'l. o docunlC'nto a ser ria· 
bl.....r.• poclcndc apontu rnrma.< de 
combtUt" à di:o.ctimin.'IÇátt da 1110· 
Uk.-r. 

!\ "K""a ~ a apro:<c:nt:oçf•• ok- I"''" 
p.~:t"i jurfdica.~r;. rulítkól.'i.. ~M:iais e 
fikmifK':IS que JXK.\ôlnt conm.&ter ~ 
lll3i!lõ \'óln..dôa."iõ rurma'i de dist.'rirni· 
aaçãn C'lk.-i'lllrad:t~ IKI l'UIIIiiK-ntc l" 
IM• mundo. -
~undu Mil~ru llia7. 1h: Ani

fta. scllõllkN'ot t101 RC(Itihlh:a J)l•mini· 
can:a. c~ pt in..:ip;ais J•c•blt·u~ d:l 
mulher hujc nu mun.k, s:-.. , a vitt
k."•ncia. a di!ôerinainõ~Ção. o tlcspreln 
J<IVmt."'llK"nlaJ pela S.'túdc d:t mu· 
lber na F;nôiÇ'àu de filhn"iõ to :t!; t~· 
~aloblcs nu mm:adu. 

((.:uloo Ma1:11o 11<: Nardi) 
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Diserinrinação pode ser j)(Jsitiva 
Da Reportagem Local 

A ··ui~crimim•ção positiva·· em 
J'avor da mulher foi o tema mais 
tlist.:ulic.lo m1 primrir..t parte tios 'k·· 
b;.1fC'S n·alin.tdu._ onlrm ~ carilc na 
5~ Rcuniãu d01 Cnmi"s5n Especial 
.d:.1 MulhlY du ParlalinO't 

A "'di"-t·limir•aç!in P·~ilh·a·· rc· 
tt.·rl• ·~· à '-'' i:t\·ãn tlc nwcm1ismu.; 
f'illõl u ;Jn"'", da mulhc.-r ;) puiCiica. 

1\ rut•"':H l',rund.-. formada por 
'tnulht"lf\ pmhunC"nlarcs tL1 Coç,ta 
i{ira. 1\r:~l'nlin:J, Vt.•1k1nda. (""u
lt\mhi;, t" Bra\il, ahmdou ao;, 1<-gis. 
1:1\''.Jt.'S sohrc.• a mulhl·r n:l Amt.:ri<'a 

··l.:~lin;o c ('ao ii...-. 
''A lei tle curas é uma mc<li•l• 

ilh.·rta dr discrimin;•çãn pnsith·&a c 
:tlt:n•wnlt" lc•rítim;•''. ,fj.., .. (" :1 d1•rn 

tatla argentina Cri5~ina Zuc:cardi. 
.Na Argcnlina. os paQitlos são 

obrigados a ler um mlnimo tle 
30':1- de mulheres em cargos eleti
vos. Quando uut ('llflitlo renov~ a 
bancada. se th·er direito a nm·e 
parlanteruarcs. n?s devem ser nnr· 
Jhcrcs. 

Hrn I9Rl. crumuJn fui apru\";ui;:J 
essa Jc.•i. ;1 JlWJ~II'"trãu ck- ruullw..·rc' 
na CâmaJ i1 Llns I Jcputadn..;; em de.• 
4',1-. Cnm a!rõ 1ihinm'\ t•lc.•içt~ • .,, 
dcput;u.la~ R1''~~111miin 2·1'l' d:r 
C•im;man:J/\rgL'nlÍn:l. 

A dcpulaÜtl 11.f<Jrta ~npJic} 
(I, 1"-SI'J di1 que a tfídda da suc;i,·
tladc crn rclaçãn à< mulhcre< nãn 
vai ser saltlatla se niiu exiMirnn 
.. açi"lC's afirrn:afhm.~·· t.ln p:nvemo. 

lllt-tim• lh·nmrd<·•l 

HlT.//A DF: i>ÃO l'Al/1,0 - Sl' - 29-07-!.'JDS 

M . . '' .. I '' -(~XJ.eana rou 'a a ecna 
O;t Rrport.1g~m local 

l·mbnM li""' d01 ll.\1;1 utic:i:•l «la 
c•t·cn/•'· 01 .\c'll:lcluni llk".\ic:m:r lnu:1 
.'·jcn~llll» ( il.\11(1 pt:Jiit'311k'IIIC Wll· 

bttrt ;1 (.'t•,;J IUl 4"t."rillii;IIÍ.? dt• .1ftCl1U· 

r:1 •1.1 5~ Rt•unioio d:1 Cnmht.oo;io 1~\
i'''d:t/ ''" J\tulilt'l dc1 ,~ltlô11ÍIItt. ' 

(itm n'"f~l~ multit.·ofc,ríclol!•, lllr- . 
hmt,· , • . '<'lllotJ;I n:1 JUimcírol ti/a. 
/mm ~:lmmc'll a mcmçoici dft!o p;lltia 
dt':WU'.\ qu"• cl"•""ccmht~âam ... ,., 
ich•mhl:u/c-. lnn.r C'T.1 t".1ntom Jt.• 
lliÚOOÍGI,,. /f ,lt.·/c ític·,,_ç c :JITÍ7. llt• duc·· 
111:1 õllL; fie:,, :mu.~ :llr;í,.. nt• Alc0.:ictt. 

l>c·ciclm ''t'IIIJ óll' llól f'Oitli(.·;t f'ótlõl 

,.,,m/t:Jtc't '' ur:Jdti .... mc•. pzim·ir~,r
mcmt• '''"" i'udiu.o; mc•.tic:atw.oo '': 
""1:l/h'7. miH C.'fÍ.\I;J lllélCIJÍ.\nlfJ t" 
flll'Cf •ut ·c•itr, m;lic ,,. llc' tlmmfrl' •• 

E/;1 Ji•i dc·ita .\t.'twdom /roí tn:,ç 
óJilt1.\ pc:/o ~~'l_ilc~fl 1ft: (7JÍ:IJ'Jç (.\U/ 
dn ~t,•\ic·n). Nc·~\C' /~\latiu, .\C' (or
IJltJII ii b;tM,' tlot OIJ!o1IIÍ7.:J'"óiCI JZIIC'IJÍa 

1/Jdtõl l~én.:it•• Z.lfr.tti.\lu J, .. l.iltt·r
l:lç;icJ N:tdmlal. 

Ni.l ''l"''~i~·iiCJ "'' J!ll&·cnm de.• tJ.ç. 
, •• ,, Zt•,/il/(t, :1 ~uaJaro diz ,, .. , ~o-
li ida L'lll .1iU:I t.':ITtt'ii'U m1i1iiÍL'éJ L' JlCI· 

llilc:1 .. tnJ,, '' I'IL't'OIIct"itu llU'tÍHI
,,,... l'ara t"rmJI'ul~-ltt. ela ,J;·"·"'-' 
l'tit~rizur a ,/t•ti•.\;1 •'•' "'"""'' J'ltlr 
mdo J;l dJ'fl'!t•l"nt;rç;irt rit.• pnlj,•m.\ • 
dt.•lc.·i llf' l'ml;mk·llt,, mc..•.,it.'élllf•. 

/nua. 49. , .. ...,,chm úilt'it•'· lilrt
·'"''liil ,. ft•mr'" ôllllt' ... ,,,. ,.,,llk'f:U :1 

t'illllôiT C' tko in.!!rc.'1i)ill mt flll/lli•:a. 
''At,· .. mw l(n;l Jc• ft:,rJ:mn.•tlltJ. ,., 
S<.'mprr li7 f'l'ltiicol ... ,r;~\C' a ~·na
d~>m. 10\INI 
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O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidme. peço a pala-
vra pela ordem. , · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Coneedo a palavra a 
V.Ex'. ·' 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do Oiador.)- Sr. Presidente. St"s e SIS. Senadores, gostaria 
de fazer um registro. Nunca vi. ao longo de toda a miDha yida pn
lítica. um Govem.o tão indeciso e tão burocrata quanto o que te
mos no presente momento. 

Quero deixar aqui registrada a queixa dos canaviciroo da 
Usina Pacal do Estado do Pal:á. Esses homens estiveram aqoi em 
Brasília no começo desre auo; estiveram aqui nas galerias deste 
Senado Federal e tiveram audiências com o Ministro da Agri<:ultu
ra, com o Presidenre J~ Samey e com o Presidem do Inc:ta. Na 
oeasião, oo final de março, fioou acertado que o Govemo liberaria 
R$3 milhões- veja bem V. Ex' a insignificância da importância
para serem aplieados na UsiDa, viSando a beneficiar a pro!luçl!D 
agrícola deste auo. 

Já por três aoos ~tivos, a produção de'caua na Tran
samazôniea é perdida por ineompeléncia e falta de respousabili
dade do Govemo, e? mais uma vez, estamos prestes a presenciar 
esse fato. 

O Ministro da Agrleultum já assiuou o decreto desse n=r
.0. que continua preso no Ministério da Fazenda, depeudendo da 
assinatura do Ministro Pedro Malau. 

Essas 150 pessoas estiveram aqui em abril, passaram quase 
um mês, voltaiam A sua área de trabalho, fJZel'3ID. a recuperação da 
usma Da expectativa do recebimento desse dinheiro. e agora, pas
sados dois meses da época da colheita, eles estão aqoi. O Governa
dor do Estado os =ebeu lá em Belém do Panl, prometendo tam
bém apelá-los. Estamos tentando eontato eom.esses Ministros. Já 

_passamos fax. já ·denunciamos o fato, e, até ago:ra não recebemos 
nenhuma resposta concreta. 

Se não agir mnito rapidame.nt~ mais uma vez O_ Govemo 
Federal será responsável pela perda de uma safra de 140 milha de 
produção de eana no Estado do Pará. . 

Também gostaria de novamente chamar a atenção do .Mi
nistro José Setra quanto ao comprcnüsso assUmido de mandar o 
pedido de crédito especial para as rodovias brasileiras. no valor de 
R$260 milhões, dos quais o Estado (lo Pará, especialmente a Tlllil
samaziiniea e a Santarém-Cuiabá, feehado o acOrdo politico, será 
beneficiado com R$20 milhões. No fmal de ju$o, S. Ex' assumiu 
o ~so de mandar esse pedido de verba suplemontar a esta 
Casa até o dia 1 o de agosto. Hoje são 22 de agosto e, até o presente 
momento. isso não OCOireU. Se não houver.uina ação tainOém nes
se sentido, provavelmente eutiarelllO$ no "invemo", que se inicia 
em dezembro, e nada mais poderemos fazer oom esses rec:u.nos. 
Tudo por causa da buroCiacia, da insensibilidade e da falta de co
municação verifiCadas entre esses Ministros e seus subahemos em 
todos os Mmistérios deste Govemo. 

Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria de fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Srs. Senadores Jú

lio CllliljlO$ e J~ lgnácio Fem>im enviaram disemsos à Mesa, 
para serem publieados na fOIIIlll do disposto no art. 203 do Regi
mento Intemo. 

S. Ex's seriio ateudidos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT.) - Sr. Presidenre, Sr's 

e SIS. Senadores, faço uso da palavra neste momento para lembrar 
aos- S!S..-Sena-doms- que -apreseDlei -c projete de lei que :mtor'..za o 
Poder Executivo a instituir o Couselho Ouador dos Recursos da 
Caderp.eta de Poopança, a ser integrado por representautes do pn
der público, do empresariado dos setoJes imobiliário e fmanceiro, 

de pequenos aplicadores; e de mutuãrios do Sistema Financeiro da 
Habitação. 

Antes de mais nada, é preciso que tenhamos em mente que 
o programa habitacional deve ser fmanciado com recursos prove
nienles das eademetas de poupança e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. Graças à utilização desses reeursos, 
durante um periodo razoável,. observamos uma sensível melhora 
do padriio de mOiadia do povo brasileiro, o que. por ootro lado, 
contnbuiu para o emprego da mão-de-obra de grande pareela da 
populaçl!D cconomicamenre atiya, que dependia dos empregos 
ofertados pela eouslrução civil E preciao ressahar que esse tipo de. 
atividade também oferece oportunidade de tr.lhalho para engenhei
ros e outros técnicos, além de movimentar um se ror importante da 
indústria, vohado para o ramo da eouslrução, influenciando na 
criação de em±>regos indiretos. 

Por isso, eousidero da maior import.lncia a implautação do 
Couselho Ouador dos RecuiSos das Cademetas de Poupança, 
eomo previsto no referido projeto de lei do Senado. Tal Conselho 
teria como atribuições suas, entre outras: . 

- atuar eomo 6tgão deb'bexativo da polftiea de aplieaçl!D dos 
n=rsos oriundos da eaptação atmvés das eademetas de poupança, 
defmiudo, inclusive, critérios de distribuiçl!D dos= disponl
veis em consonância com a política nacioDa1 de habitação, obser
vada a legislação pertinente ao Sistema Finaneeiro da Habitação • 

- avaliar e fiscalizar o cumprimento, pelos agentes do Siste
ma Financeiro da Habitação. das D.Ollll8S existentes e das resoluçõ
es do Conselho, relativas à aplicação dos recursos captados através 
das cademetas de poupança, adorando as pmvi.dências cabíveis 

.JlOS casos de comprovada irregularidade. 
- estabelecer limites para a eoncessão de empréstimos e fi

uanciamentos habitociooais eom teCUISOS da cademeta de !"''P'DÇO 
Em entrevista publieada no jornal O Globo de 25 de junho 

de 1993, já tivemos a oportunidade de ver o Sr. Femaudo Wrobel, 
presidente da AsWciação dos Dirigenles das Emp:esas do Merea· 
do Imobiliário - ADEM! -, do Estado do Rio de Janeiro, defeuden
do a criação de um Conselho Onador das Cadernetas de Poupan
ça, feudo em mim. principalmente, a elevaçl!D do volume dos fi' 
!lmlCiamentos destiuados à eons1Iução habitacional. Utiliza ele o 
argumento de que "seria uni órgão com a representação de todos ... 
os segmentos im.eressados na produção de moradias. onde os nú
meros da cademeta de poupança seriam auaJ.isados com vistas à 
cocreção dos rumos e de distorções dos objetivos pretendidos eom 
a captação desSes Iecw:sos". 

Deve ser do conhecimento de ~odos os Sr.;. Senadores que 
este país passoo poi um processo de w:banizaçM acelerado nas úl
timas décadas e que milhões de pessoas foram levadas a deixar o 
campo por motivos diversos; falta de eondições de tmbalho; falta 
de em±>rego devido ao iucremento da utilização de teeoologiaa 
mais modemas, com emprego de mão-de-obra reduzida por parte 
dos proprietários rurais, ou a pt6pria afração desenvolvida pelas 
cidàdes, com a expectativa de salários mais polpudos no seta' in
dustrial. O fato é que o desloeamento de grandes eontingentes hu
maoos do campo para a cidade não permitia aos responsiveis pe
las polltieas sociiús urbanas o estabelecimento de uma infra-estru
tura que possibilitasse eondições dignas de vida no que se ·refere 
aos aspectos educacioual, habitacional, de saneamento e de segu
rança públiea. Daí, o aspecto que tomamm as periferias das grandes~ 
médias cidades, l:om o SUQ!imento de favelas e mais favelas. Decerto 
é uma situaçl!D que não causa e<gulbo·a niaguém que seja conscieDte 
e que fu§:> parte da olifsquotem nasmiio.so destirodanaçõe. -

E por isso, Sr. Presidente, que quero ressaltar a necessidade 
de se aprovar urgentemente o :mferido pR>jeto, que cria o Conselho 
Curador dos ReeuiSOS das Cademetas de Poopança. Tal Couselho 
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poss1bilit.ará que pelo menos esses recursos sejam adequadamente 
aplicados, de mçxJo que se dimim.Jam os efeitos de uma das ma.i.o
res mazelas que tanto atonnentam este país imenso. que é a inca
pacidade 'ele produzir mora<fus decellleS para gi3Dde parte dos 
seus cida.dã.os. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sabemos que a instituição 
de um cooselho para aúdar dos =:unos das cademetas de pou
pança Dio é suficieme, por si só, para =olver o problema habita
cional deste imenso país, mas pode evitar a destinação desses re
CUISOS pam atividades diversas das previstas pam esse tipo de pou
pança popular. 

Vale ~ssa!tar. ainda, que a composição do Cox!selbo, pelo 
Projeto de Lei em questão. é a mais democrática possive~ abr.m
gendo Ir& Ministros de Eslado, o ~ideute da Caixa Econômica 
Federal, um rep=entaiiie da Associação Billsi.leita das Entidades 
de c:mdito Imobiliário e PoupaiiÇO • ABECIP -, um rep=entaiiie 
das rntidades nacionais representativas dos interesses dos investi
d<ms em cademela de poupança, dois rep=enlallleS das entidades 
nacioDais dos beneficiários".de financiamentos com ri:cursos da ca
demeta de poupança, um ~!Jlante dos Governos Estaduaix, 
um~ntante dos Governoo Municipais. 

São onze os membros, ca:n a responsabilidade de repre-
~taçio de todos os segmentos envolvidos. . 

Sr. Ptesidente, e SIS. Senado=, é preciso que o Conselho 
imponba'oormas rfgidas e uniformes pam que o Sistema Brasileiro 
da PoupaiiÇO e Empristimo - SBPE -, que tem iDdiscutivel fmali
dade social, acolha aqueles menos afortunados, que não conse
guem amealhar o mlnimo que hoje é exigido pelas instituições fi: 
nanceiras, inclusive de caiá ter oficial sendo, dessa fOIIDa,. alijados 
do sistema e desestimulados de poupar, ainda que fosse algo entre 
o equivalente a dois e cinco reais mensais, que seria o máximo 

-possível a quem tem como remuneração do seu trabalho esse ver-
gonhoso salário mlnimo bi3si.leiro. _ 

M, ~ eSP"'"l' uma gestão séria é eompetcilte do Conse
lho Curador, que, pela sua importância social e pelos =Jtados 
que esperamos em virtude de sua ação específica, é ó Íl)Strumento 
ideal pam viabilizar ao menos a política social da habilação, ele
vando o conceito do BtaSil e~ as nações quanto aos indi~ 
de desenvolvimento social .. 

Solicito o empenho do Sr. ~dente e da Mesa Dimtora DO 

sentido de que seja viabilizada a apreciação deste projeto pelo St>
nado Federal, pam a concretização dos benefiçios que se podem 
antever como resultado da aprovação e realizaÇão de tão relevante 
proposta. • 

Era o que tinha a dizer, Sr. ~iden.,. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.) - Sr. 

~dente, Sr's e Srs. Senado=, malgrado as imimeras dificulda
des enfrentadas no passado, motivadas principalmente pela tola in
sist&lcia do Govemo em bltelar a ecoilODlia de mercado? a pecuá- . 
ria de leite do Espírito Santo continua sendo uma das atividades 
mais produtivas do Estado. Desenvolvida basicamente por pequ<>
nos produtores, a pecuária de leite capixaba gera tn"hutos pam os 
cofn:s públicos e se constitui na: principal fonte de renda para sub
sistência de centenas de familias acantonadas no meio rural. 

O Espírito Santo, hoje, possui um rebanho bovino de apro
xjmada!TM'1'1e l milhão e 700 mil cabeças? 400 mil das quais vacas 
em lactação que p:odozem am1alrnente 280 milhões de litros de 
leite, cerca de dois por cento da produção nacional. No Estado 
existem 11 cooperativas de laticinlos, congxegando sete mil produ
tores associados, ~veis pelo beneficiamento e comerciali
Zllçio de 60% da ~ção local de leite e derivados. Entre essas 
cooperativas destaca-se. por sua posição estratégica e poc sua ca
pacidade produtiva, a Selita. baseada em Cachoeiro de Itapemirim 

e ab.Ialmente comandada por um empresário hlcido e dedicado à 
causa da pea1ária leiteira. o pecuarista Gilson Moura. -

Embora os números anterioiiDente abordados revelem a 
existência de uma robusta atividade econfunica no Espííilo 
Santo, a pecuária' capixaba poderia encontrar-se numa posição 
muito mais vantajosa, não fossem os crõnieo& problemas que 
tem enfrentado ao longo das últimas décadas, principalmente a 
falta de estímulos e a ausência de financiamentos pcc parte do Go
vemo Fedetal. 

Uma das razões pam a eslagoação da atividade pecuária DO 

Espírito Santo se deve, em gi3Dde pàrte, à política protecionista 
desenvolvida pelo Governo, beneficiando o CODSUmidor em delri
mento de produtor. Com efeito, durante longos e longos anos, o 
preço do leite foi monitoi.ado pelo Governo, que sempre se preo
cupou com o poder de com.pia do comumidor. não levando em 
coosideração os ~ cuStos da produção. Esla defasagem entre 
preço e custo terminou por deixar o produtor capix.aba sem condi
ções de investir em tecnologias que permitissem proporcionar a 
elevação dos seus níveis de produção e produtividade. 

Paralelamente a isso, as tímidas ações que o Governo de
senvolvia em apoio ao produtot-também foram reduzidas ou defi
nitivamente encenadas. como. por exemplo. os programas espe
ciais de f.m.anciamento. Os á'gãos_-estaduais de pes(juisa, assistên
cia técnica e extensão nmtl. desprOvidos de recursos, deixaram de 
atender às mecessidades pata as quais fotam. criados. 

É evident.e, Sr. Presidente, sn: Senadcns e Srs. Senadores 
que, na qualidade de IeP=O!Jlante do Espírito Santo no Congresso 
Nacional, não poderia me manter omisso diante desse quadro de 

..sucateamento de u:ma das atividades mais :rentáveis do meu Esta
do. O Governo Federal precisa urgentemente reformular a sua po
lítica agrícola, s:ob pena de inviabilizar a economía rural No caso 
espe<:ífico da pecuária de leite do Esjirito Santo· toma-se impres
cindível a adoção de algumas ações estratégíCas objetivando o seu 
aprimorainento, res~. entte elas, a recuperação do solo. a 
melhoria de qualidade da alimentação, melbornmento genético do 
rebanho e a aquisição de máquinas e equipamentos. No entanto, 
nada disso se tomará posSível se mantida a atual política de juros 
doGovemo. 

Essas medidas cm:acterizam investimentos que demandam 
recm:sos de que o produtor não dispõe e não há linhas de crédito· 
disponíveis., com pxazos e-taxas de juros compatíveis com a reãli
dade da atividade. Quando o produtcr decide realizar alguma de
Ias. ele o faz a um custo quase que proibitivo~ geralmente com a 
alienação de parte de seu rebanho ou, até mesmo, de parte de sua 
propriedade. Conseqüentemente, toma-se imperiosa a necessidade 
de o Governo Fedexal criar linhas de crédito subsidiado para os 
produtores de leite do Espírito Santo destinados ao custeio de la
vouras próprias à produção de forragem pam o rebanho leiteiro e 
para investimentos a nível de propriedade pua aquisição de ensi
lbadeiras, ordenhadeims, reprodutores e matrizes e outros equipa
mentos típicos da atividade. 

Com o agravamento da crise dos produtores, as cooperati
vas- a Selita entre elas-, procuraram atenuar, enquanto pudemm, 
as angústias e as dificuldades de seus associados, criandÓ"ou rman
ciando, com recursos próprios~- serviços e insumos básicos neces
sários à produção leiteira. Lamentavehnente, porém. esse generoso 
procedimento tomou-se inviável, já que a situação econômico-fi
nanceira das cooperativas é tão oo mais critica que a dos produto
res associados, exigindo-se medidas urgentes para saneamento de 
seus passivos. A exemplo dos produtores, as cOoperativas tambéln 
se encontr.un na dependência do Governo para obtenção de linhas 
de crédito a longo p:azo, destjnados, entre outros, a investimentos 
na adequação de sua estmtuta fisica e ao estabelecimento de um 
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capital de giro para industrialização e estocagem de produtos oos 
períodos de safra. 

Espero, Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Srs. Senadores, que 
este chamático apelo dos produtores de leite do Espírito Santo sen
sibilize o Govemo Federal. oferecendo condições para que essa 
operosa atividade continue a se desenvolver II.Ol.lllalmente no meu 
Estado, gerando novas riquezas e Diariiendo o-homem do campo 
umbilicalmente UDido à sua propriedade. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tenoinoo ontem o 
praro para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 
87, de 1995, de iniciativa da Comissão DiÍctoia, que alten o Ane
xo li da Resolução n• 42, de 1993. 

Ao projeto foi oferecida uma emeúda. 
O projeto vai às Comissões de ConstituiÇãO, -Justiça e Cida

dania, e DiretO<a para exame da emenda. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDA N" I (SUBSTITUTIVO) 

O Senado Federal ...SOlve: 
Art. I • O Anexo ll da Resolução n• 42, de 6 de maio de 

1993, e o Anexo li do Plano de Carreira dos Servidores do Proda
sen, aprovado pela Resoluçãon• 51, de 23 de junho de 1993,passa 
a"vigorar na fonna do Anexo desta Resolução. 

Ait. 2° o disposto nesta Resolução aplica-se aos proventos 
de aposentadoria e às pensões deco<rentes do faleciemtno de servi
dores do Senado Federal e do Prodasen. 

Art. 3° As despesas deconentes da aplicação desta Resolu
ção correrão- à conta de dotações próprias dos axçamentos do Se
nado Federal e do Prodasen. 

Art. 4° Esta .R~~lução entxa em vigor na data de sua pu.bli
- càção, com efeitos fm.anceiros a partir de 1• de agosto de 1995. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contiário. 

Justificação 

Após a aprovação dos Planos de Calreim dos servidores do 
Senado Federal e Prodasen, através das Resoluções do Senado Fe
deral n"s 42e Sl,de 1993, os setVidores desses dois 6rgios passa
ram a ter a mesma Tabela de vencimentos. 

Assim. sob pena de comete;-se uma gr.inde injlstiça __ ~ le
gislar contra a própria isonomia que deve haver éntre os órgãos 
que compõem a estmtura desta Casa. e que -inclusive deu ensejo a 
reivindicação dos servidores do Senado Fe<_leral, qualquer ahera
ção nestas tabelas devem contemplar os dois Órgão$. 

De acotdo com informações do Diretor Executivo do J>ro. 
dasen, inclusive considerando a. coincidência de tabelas de venci
meDto boje existentes? a repercussão financeira desta medida será 
a mesma do Senado Federal 

Finalmente, buscando raçionalizar as providências de caní
ter adminsitrativo e fmanceiro estru propondo que os efeiios fi
nanceiros deCOJ:rentes desta a.1tera.çio coincidam com o inicio do 
mês, neste caso a partir de 1° de agosto de 1995. 

Estas as razões que me levam a apresentar o pxesente subs-
tibltivo. -- -

Saia das Sessões, 17 de agosto de 1995. SebastiãoRocba. 

(Às Comissões de Co11Stifuição, Justiça e Cida
dania e Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, desigtl3I1C{o para a 
sessão ordinária de amanhã a segointe. 

.ORDEM DO DIA 

-l
REQUERIMENTO N-990, DE 1995 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 990, de 1995, 
da Sena.dora Marina Silva, solicitand.o. nos termos regimentaiS, 
que sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 62. de 1995 (n• 1.164/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presideitte da República, que 
dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condu
tas e atividades lesivas ao meio ambiente. e dá outras providên
cias, além da Comissão constante do despacho inicial de distnõui
-ção. seja ou~ também. a de Assuntos Sociais. 

-2-
REQVERIMENTO N" I !J72, DE 1995 

VotaçW, em tui:o.o- único, do Requezúnento n° 1.072, de 
1995, do Senador Odacir Soares. solicitando, nos termos regimen
tais, a retir.ula do Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1995, de sua 
autoria, que devolve às Universidades Federais do Rio de Janeiro 
-e da Bahia suas denom.inações primitivas de Universidade do Brn.-
sil e da Bahia, respectivameDle. · 

-3-
PROIETO DE LEIDA CÂMARA N" 194, DE 1993 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n~ 
194, de 1993 (n° 3:2:20/92, na Casa de origem), que submete à 
apreciação do Senado Federal a indicação de diretores ou repre
sentantes brasileiros em organismo multilateral. tendo 

... Pareceres favoráveis. sob n°s 248 e 492, de 1995, da Co-
missãO 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1° pronun
ciamento: favorável ao projeto; e 2° pronunciamento: favorável 
à emenda oferecida perante a Mesa. 

> 

-4-
PROJETODEDECRETOLEGJSLATIVO N" 16,DE 1984 

Discussão, em nunO único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 16, de 1984 (n• 58/84, na Câmara dos Depurados), que ajiOO
va o texto da Convenção n,; 87, relativa à Liberdade Sindical e à 
Proteção do Direito Sindical, adotada em São Francisco em 1948; 
por ocasião da 31• Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho, da Organização lntemacional do Trabalho, tendo 

Parecer favorável, sobn°491,de 199S,da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 36, DE 1995 

Disalssão, em tumo único. do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n• 36, de 1995 (n• 431!'14, na Câmara dos Depurados), que _ 
aprova o le.Xto do Acotdo sobre Com&cio e Coop=çlici Econânka. 
celebrndo en1re o Govemo da Repíblica Fedetativa do Brasil e o CJo. 
vemo da Repíblica da Bulgária. em 13 de setembro de 1993, tendo 

Parecer favor.lve~ sob n• 489, de 1995, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Deresa Nacional. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N" 44. DE 1995 

Discussã~ em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 44, de 1995 (n°30/95, na Câmara dos Deparados), que apro
va o texto da Convenção sobre Proibições qJ Restrições ao Em
prego de Certas Annas Convencionais que Podem Ser Considera
das como Excessivamente Lesivas oo Geradot:a.s de Efeitos Indis
criminados, conhecida como Convenção sobre Certas Almas Con· 
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venciouais, adctada em Genebra, em 10 de outubro de 1980 e 
aberta para assiDatura em IOde abril de 1981, tende 

Parecer favorável,. sobln° 49S~de 1995, da Comissão 
-de Relações Exterio,... e Defesa NacionaL 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"8l,DE 1995 

Discussão, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislati
von•SJ,de 1995 (apresentado pela Comissão de Assulllos~ 
micos como conclusão de seu Parecer 11° 459~ de 1995), qoe auto
riza a alienação pelo Govemo Federal de uma áJ:ea de tenas de 
4-235 hectare., sitUada DO Estado de Mato Grosso, tende 

Pamcer, sob n• 458, de 1995, da Comissão 
- de Coastituiçiío, Justiça e Cidadania, pela CODStitucio

nalidade, juridicidade e .egimeutalidade da matéria. 

-8-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÂO 

. N" 17, DE 1991 -

Discussão, em segundo turno. da Proposta de Emenda à 
Constituição n°17, de 1991, de autcaia de Senador Pedro Simon e 
oulros Senado=, que dá nova Iedação ao inciso ll de arL 40 da 
Coostim.ição Federal, tendo 

Parn:er favoráveL p.eferide em Plenário, relator: Seoadcr 
Edison Lobão, em substituição il Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

(Primeiro dia útil de discussão) 

-9-
MENSAGEM N" 206, DE 1995 

. Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em tumo 1lnico, do Parecer da Comissão de Re-: 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 2o6, de 
1995 (n• 6!6195,oa origem), de 7 de junho de corrente, pela qual 
o Senhor P=idente da República submete à deh"beração de Sena
do o nome do Senhor Luiz Filipe de l\.facedo Soares 6uimaries, 
MiDislro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. çu
mulativamente com a função de Embaixador do Brasil ÍJln1o à ln-

. dia, exercer a função de E;nbaixador de Brasil junto à República 
DeiiiOCiática Socialista de Sri Lanka. 

-lO-
MENSAGEM N" 212, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplcanáúca 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Crmissão de Re
lações Exteriores e Defesa Naciooal sobre _a Mensagem n° 212, de 
1995 (n• 630/95, na origem), de 13 di: pnho do =te. pela qual 
o Senhor Piesidente da República submete à deh"beração de Sena
do o nom.e do Senhor Luiz Filipe de Macedo Soares Guimal'ães, 
MiDislro de Primeira Classe da. Carreira de Diplomata, para, çu
mulativamente com a função di Embaixador do Brasil junto à ln
dia, exercer a função de Embaixador do Br.tSil junto à República 
das Maldivas. 

O SR. PRESIDENIE (l.evy Dias) -Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à.f 17h28min.) 

DISCURSO DO SR. ED!SON LOBÃO, PRO
NUNCIADO NA SESSÃO DE 21-8-95, QUE SERE
PUBUCA POR HAVER SAÍDO COM !NCORREÇÕ
ES NA ANTERIOR. 

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. senãdores, penso que foi ex.-

tremameute útil a refm feita no Regimento para qoe, em deis 
dias na semana, possamos nós, aqui no Senado, debater os ~s 
temas nacionais. Hoje, destina-se praticamente esta sessão ao de
bate dos p.eblemas econ<lmicos de País, o qoe é útil à inteligência 
deste Senado. . . 

O povO bmsileiro demonstrou nas umas. e tem reafnmado 
através das pesquisas de opiníãõ, a grande esperança depositada 
no eminente P=idente Fernando Henrique Cardoso. 

Nós, da classe poKúca que apdamos a elegê-lo em nossos 
Estados, naturalmente no; sentimos felizes pelo acerto da escolha 
e vemos compensados os nossos esfa:ços no campo eleitoral. pois 
swbemos auscuhar os anseios populares. 

No arual Govemo, portanto, desempenhamos um papel de 
co-responsáveis pela administraçio e atnamos no Congresso. sem 
tergivmações, no sentido de ofetecermos ao Plesidente todo o 
apoio de que necessita para vencer os tantos obstá.culos. que se an
tepõem ao seu programa. . . 

Essa oe-participaÇão, qoe aliás muito nos homa, não impli
ca. potém. que silenciemos nossas críticas construtivas, que visem 
apdar a administração nas suas dificílimas taiefas, proporcionaiS à 
im:portincia de um País cootinental como o nosso. 

As recentes medidas econ.ômi~ executadas pelo Govemo 
naturahneute suscitaram pieOCDpações. 

Não se coloca em dúvida o desejo de acertar da área eoonô
mica. Mormente ap5:s o desastre que envolveu o México, que. na 
verdade, repen:utiu em toda a América Latina, acendendo-se nos 
prédios oficiais as luzes vermelhas do alerta. 

No primeiro semestre deste ano, acunmlamos um saldo ne
_gativo IeCOrde de US$4,26 bilhões. A taxa de juros no• EUA ele
vou-se em feverciro, tendo se mantido no mesmo patamar desde 
então. A fuga de reservas, qoe chegou a superar os US$7 hilhões 
no primeiro semestre. foi revertida pela atra.ção de capitais exter
nos de curto pRZO, os chamados hot money, via uma política mo
netária apertada, -que colocou os jlros praticados no Bra.sil entre os 
mais elevados do mundO. 

·Em julho, com. a elevação dos saldos cambiais. as reservas 
retomaram ao patamar de .novempro de 1994, ou seja, US$39 bi
lhões no concei;to de liquidez intemacional. 

Justificava-se, portanio, uma ação corretiva do Govemo. - .... 
_ __ O que lamento é que tudo se teJJha feito na fonna dos fami
geradas .-'pacotes", típico produto das falhas de previsão, uma ini
ciativa que o Presidente Fernando Hemique sempre afumou e rea-
fn:ri:tou que jamais oc:omma. · 

Essas ações inesperadas no setor econômico, como sabe
mos, prejldicam consideravelmente os que por elas foram atin&!-: 
dos. Empresários que confiavam na estabilidade dos plaoos gover
namentais são surpreendidos por decisões que muitas vezes os le
vam à falência. Milhares e milhares de bt:asileiros. que se supu-

. nbam em segurança, invariavelmeD!e atlavessam as soleiras das 
portas já despedidos da noite para o dia. 

No qoe se refeie à importação de automóveis, por exemplo, 
oconera.m decisões ãbSOlutam.ente incompreensíveis. PrimeirO, 
suas aliquotas de importação baixam de 35% para 20%, depois são 
elevadas a 35%, supondo-se que aí se fiXariam - até mesmo em 
função dos convênios intemacioriais -, e de repente são abrupta e 
novamente elevadas pEti3. 70%! 

E onde f= oi ariumemos de qoe tal importação se fazia 
necessária para estimular a concotrência, impedir a força dos car
téis, obrigar a que nossos veíru1os tivessem o conforto, a seguran
ça e os preços dos alienígenas? 
· Ora. nos,sos empresários, confiando nesses argu~tos ofi·_ 

-ciaiS e-na estabilidade prometida pelo Governo, investiram com 
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base em alíquotas que eram ilusórias, e agora sãO obrigados a ~ 
frer injustos e graVeS: prejuíz~ 

A imprensa tem oferecido diariamente dados e entrevistas 
que coofnmam a estranheza suscitada pelo último "pacote." Os fa
bricantes estrangeiros já não sabem aonde queremos chegar. O lis
tão dos produtos importados gmvados teria caiacte:ósticas aleató
rias. sem embasamento técnico. 

Publicaram os jornais que o próprio Ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, cortou alguns itens que considerou exagerados. En
tre eles. uma forte aliquota paxa a importação de caninhos paxa 
deslocamento na neve. 

O que mais me impressionou foi uma nota em negrito que li 
no Jornal do Brasil. ipsis verbis: 

"A MiD.istia Dc.rothéa Wemeck alegou ontem que 
sabia das mndanças uas aliquotas de importação o que 
foi obrigada a mentir paxa o Direta; Executivo da Toycr 
ta do lliasil, Masanari Onji - a quem garantiu que Dão 
haveria mudánça;; na politica de importaç6es - paxa Dão 
ser acusada de vazamento de informações. A explicação 
foi dada ontem por assessores da Ministra." 

Sr. Presidente, o que pensar disso? Creio que nem preciso 
comentar o fato, acaso venladeiro, tal a obviedade do seu absunlo. 

Epis6dios iguaimente criticáveis vêm ocorrendo na órbita 
do Legislativo- Como relator de medidas provisórias, já me de
frontei com algumas que acumulam variados assuntos de diferen
tes setores. Fogem assim às mais elementares regras da boa técni
ca legislativa e contribuem pam ampliar a miXõrdia da nossa legis
lação. Muitas vezes, assessores da Presidência aproveitam uma 
medida provis6ria, dispondo sobre deteiicinada matéria, paxa in
cluir ootras que nada têm com a primeira. 

-· . Onlias medidas prOvisórias, · quaDdo reCditadas, não raro 
vém com textos diferericiadoS, córrlgindii injustiças da primeira. 
Verifica-se, assim. o açodamento com que foxamillicialmente ela
botadas, sem os cuidados-que merecem as normas legais impostas 
por medidas que deviam ser encaradas com gravidade. · 

Penso, Sr. Presidente. que tais ações equivocadas partidas 
do Palácio do Planalto, notadamente as de natÜreza eoonômica, 
trazem incertezas para: o i:liercado iij1emo e extemo. Elas infligem 
punição aos importadores, retiJ:am do GovernO um iD.sb:iimeilto 
para impedir a ação nefasta dos cartéis e ~iram Os estímulos 
para uma concorrência que beneficie oS OOilsumidores. 

Registrou o editorial do Jornal do ~rasil de 31 de março 
deste ano: • : 

".-Dá-se, no entanto, a impressão que o Brasil é o 
país do casuísmo fma.nceiro~ dos capO.chos normativos, 
dos pacotes súbitos e inesperados. O que pode ser visto 
como providência corajosa é percebido como sintoma de 
insegurança._ quando .ie detectam pouca agilidade, hesi
tação. acelerações e desacelerações espasmftdicas. diver
gências intemas." 

Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores,. não é essa a impressão 
que desejamos se tenha do- nosso País. Ao Corifrário, desejamos 
que os economistas oficiais aimal se entendam; que lobriguem as 
soluções mais acertadas para os nossos problemas econômico-fi
nanceiros; que se esforcem para percorrer os caminhos que não 
prejudiquem nem desestimulem os brasileiros empreendedores; 
que fxxem com fnmeza os seus objetivos e procurem alcançá-los 
sem as coostantes alterações de regras estabelecidas. 

Estou certo de que o Presidente Fernando Henrique Cardo
~o. com a sua refmada sensibilidade. política. vai vencer rapida-

mente esses pequenos tropeços da sua admjnish::ação e, pelo que 
Conhecemos das suas idéias. será o Primeiro a desejar que se esta--=-
bilizem, em definitivo, as- regras jurídicas Das quais posSam con-:
flar os que querem criar oS em.preerldimentos de que- tailto necessi
ta o País. 

Sr. PreSidente, ainda há pouco ouvimos a entrevista do Pre
sidente da República. em que Sua Excelência declata. enfatica
mente, que o País vai ~ com pleno desenvolvimento? can a· 
menor_~_ de desemprego da sua histá:ia, com o PIB crescente e 
com todas as condições paxa realizaçáo de um gmude futuro para 
todos os biasileiros, mas pareoe que as autoridades fedeiais esque
cem-se dos Estados. Como vivem os Estados hoje? Todos eles A 
míngua. do maior ao menor. de São Paulo até o Acre. O próprio 
Gowmadoc Mário Covas, a todo imaaute. decW:a que São Paulo é 
um Estado falido. 

N'ao há hoje neste País um Estado cuja folha de pessoal cus-
te menos do que 65% ou 70% das receitas, a!é num descumpri
mell!O do dispositivo constitncionà!, que fixa em 65% o limite de 
dispêndios com o funcionalismo. 

Há três dias eu conversava com o Secretário de Economia 
_do Espírito Santo. e dizia-me ele que a folha de pessoal ali custa 
95% das reoeitas do Estado. E tudo isso por coota de quê? De no
meações feitas pelos Governadores? N'ao. Feiiso que os- Estados 
não nomeiam mais, sobretudo não nomeiam sem concmso. 

No Maranhão, por exemplo, a partir da minha posse. há cin
co anos, não se nomeou um único funcionário sem. um rigoroso 
concurso ~blico; todavia, a folha de pessoal subiu de maneira es

,...candalosa em relação às receitas. E por que isso aconteceu? Em ra
zão das receitas que caem freqüentemente, e caem por conta da 
política do Govemo FodernL 

O Fundo Social de Emergência retirou do Maranhão, por 
exemplo, em um ano, mais de US$50 milhões; num Estado que 
possui um orçanleuto amtai da Oidem de US$700 milhões. Quase 
10% das receitas desaparecerun pelo canal do chamado FUlldo 
Sõciãl de Emergência. P_rometeram-IIOS uma compensação, que 
n11DC3 chegou, nem mmca Chegará. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Seliadores. está chegando a refor
ma tnõutária. Ela é necessária, seni -dávida nenhuma. Mas temos ... 
todos que cuidar para que, com ela., não se sacrifique mais ainda 
os Estados que vivem à míngua.. 

Qu_anto a, IIÜD,l. dev~ dizer que sou ~lidário com o Presi;. 
dente da República e com o Govemo, mas também com o meu Es
tado. Não posso pemritir que, pela via da reforn~a tributária, mi
rem-se mais recursos das parcas receitas que temos no Estado do 
Manmbão. Tenho a consciência de que isso ocone em relação a 
todos os Estados-

Por isso, imagino que devemos examinar essa questão deti- -
damente, profundamente. para que possamos ter? então, uma con
clusão. a- mais pn5xiirii põssível,. dos mais legítimos interesses des
te Pa1s. 

O Sr- Alltouio Carlos Magalhães - Concede-me v_ Ex• 
um. aparte? 

0 SR EDJSON LOBÃO - Ouço y_ Ex" com prazer. 
O Sr. Alltouio Carlos Magalhães- Devo tr.l!ar. DO dea>r

rer da semana, de outros assuntos. Mas. o assunto principal. V. Ex• 
traz ao debate nesta segunda-feira. e é pena que o plenário não es
teja mobilizado para ouvi-lo. Tenho falado com os Govemadores e 
Senadores da nossa Região sobre o tema que V. Ex_• aborda. Se 
não nos unirmos, Senadores e Governadores do Nccdeste, a nossa 
Região, dentro de poucas dêcadas, desapareoeiá se não tivermos 
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meomjsmos compensatórios que passam por um exame Sério- da 
reforma tributária e, incluSive, ianlbém do Fundo de Emergência, 
que, infelizmente, não é usado para dotar e; sim, para tirnr recursos 
das regiões mais pobres. Como v. Ex .. com muita propriedade sa
lienta, vamos sentir esse problema -: não direi eu - mas, V. Ex-~ que 
é mais jovem, e os nossos descendentes mais ainda. Temos deve
res para com a região e com nossos ·Esta.clOS e nãO podemos a~
douá-los. V. Ex- coloca muito bem politicamerit.e o assunto. Digo 
sempre que sou fwl à linha do meu Partido e pretendo segui-la, 
mas não posso ~ os interesses da Sabia, o Estado que me 
trouxe para esta Casa. E nela que a Federnção está ulelhar ~epre
se.ntada, já que são três Senadores para cada Estado. Se nós, do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não aproveitarmos essas ocasiões 
parn. juntos reivindicannos por essas Regiões desprotegidas, não 
teremos mais chance para reverter o quadro de desigualdades. O 
disaJrso de V. E<' é importante. sobrerudo ponjt!e coloca mm 
muita serenidade e com muita segunmça esse aspecto~ É Ullla: pena 
que o plenário não esteja cheio como costuma ficar às tetças, quar
tas e quintas-feiras para' qu~ tivesse maior repel-cus~p o importan
te pronuncianientá de V. Ex:\ que deveria ser lido peJos responsá
veis da área econõmica. do Govemo. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO • Senador Antonio Carlos Maga
Ib.ães, V. E<' tem a minha gxatidão pelo aparte e a minha admira· 
ção pelo que representa na vida pública brasileira. O exemplo que 
V. Ex• nós dá, todos os dias, é exatamente o da fidelidade aos nos
sos compromissos às nossas bases eleitorais, enflm. pan cOm os 
nossos Estados. 

V. &.• aborda, assim como eu o fiz, a questão do Fundo So
cial de Emergência. O próprio nome indica: "social". E onde está a 
necessidade de assistência social mais intensa? Exatamente oo 
Nordeste. Pois é de lá que se vão retirar os recursos para aplicar 

lião se sabe onde, já que lá é que não são aplicados. Retirnr--s'e de 
um Estado, um dos mais pobres da Federação brasileira, US$50 
milhões num ano, sem nenhuma compensação, é quase um crime! 
Todavia foi praticado e ainda conti.mJ.a sendo proposto reeditar a 
prática dos mesmos procedimentos condenáveis neste País. 

Ainda há pouco conversava com o Senador.Waldeck Ome
.las, que me chamava a atenção para o orçamento pbnjamtal Dizia 
S. Ex. .. , com toda a razão, que precisamos ter cuidado na el.aboxa
ção dessa Lei, pois aquilo que dele Dão constar não ser.i colocado 
no Otçamento Anual 

Portanto, temos que verificar como os téCnicos, n9 Ministé
rio do PLmejamemo. costurarnm o Orçamento PlurianuaL Os nos
sos interesses mais-legítimos estão ali c:onu;aiplados? Seguramente 
não, porque os EStados não foxam COI:lSultados por ocasião de sua 
elaboração. O que consta desse orçamento é exatari:leme o que 
pensam os técnicos do Ministério do Planejamento. Todavia ali 
não se encontra o pensamento dos políticos e do Povo. 

Senador Waldeek Omelas, V. E<' tem a minha solidarieda· 
de. Vamos examinar esse orçaménto profundamente, vamos disse
cá-lo e nele incluir comjosamente os interesses de nossas regiões. 
Não vamos estilhaçá-lo, não é esse certamente_ o nosso objetivo. 
Nossa intenção havecl. de ser na linha do espúitõ pUblico, do inte
resse coletivo. -

O Sr. Geraldo Melo • V. Ex' me permite um aparte, nobre 
Senador Edison Lobão? 

O SR. EDJSON LOBÃO. Pois não, nobie SeDador Geral· 
do Melo. 

O Sr. Geraldo Melo. V. E<' toea na questão do Otçamen· 
to que, a meu ver, também requeruma reflexão importante oo mo.. 
mento em que estamos falando na modem.ização do País e inclusi-

ve ~dos. Esiados. T~-~õ; 3n0 -após -an~. em virtude da exis
tência de déficit orçamentário, o Congresso aprovar o Orçamento 
e, em seguida, com nomes variáveis e mutáveis de coo.tingencia
mento, corte, seja lá o que fa:. no gabinete dos Ministros do PJane.. 
jamento - seja ele qnem for, não estou me referindo ao Ministro 
José Sena-. um lápis vermelho :recortar esse Otçamento e definir 
aquele que será :realmente aplicado. Mais uma vez a :intervenção 
do Congresso no processo <>:çamentário foi meramente formaL No 
Congresso Nacional aprova-se uma lei, talvez a única, na qual. 
clara e osrensivamente, as autoridades do Executivo se sentem ho 
direito de fazer altaações. Precisamos caminhar para uma nova 
formulação. em que as autoridades responsáveis do ExeaJtivo se
jam capazes de efetnar cortes na e!abaração da proposta oxçamen· 
tária, a fun de que o Congresso receba do E<ecutivo uma proposta 
do orçamento equilibrada. Ao fazer uma proposta de orçamento 
equilibrada, o E<ecuúvo defmiu suas Jrioridades. O Congresso vai 
discutir as que o Executivo escolheu, manter ou modificar. e o Or
çamento deve ser executado como sair do Congresso. Essa modifi
cação substancial, quando realmente tivermos modernizado o Es
tado brasileiro, um dia acootecerã. Muito obrigado. 

O SR. EDJSON LOBÃO • Agradeço ao Líder Geraldo 
Melo o aparte. Tem V. E<' toda mzio. O Otçamento é uma peça 
meramente autorizativa.. Pela Coostittriçio, ela não é uma lei im
positiva, é autorizat.iva. Mas o que tem acontecido é que mesmo as 
autorizações concedidas na peça orça.mentária não são seguidas, 
há uma alteração constante proposta pelo prójrio Govemo Federal 
· mnitas delas com toda razão, por justiça. mas outras nem tanto. 
Precisamos, então, ~nós do Congresso Nacional, do Poder Legisla

-tivo, ter o cuidado especial na elabaração desse doenmento que é 
fundamental para a ecoo.Oil:Üa brasileira. 

O Sr. Waldeck.Ornelas- V.Ex .. mepen:niteumapatte? 
O SR. EDISON LOBÃO • Ouço com prnzer V. E<'. 
O Sr. Waldeck Ornelas. V. E<' se refere ao Fundo Social 

de Emergência. Nos doiS termos da equação há aspeetes negaúvos 
em relação às regiões mais pobres: um ponjt!e se compõe de re
cursos que suprimem meios aos p;ta.dos e municípios. Sabemos 
que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste somam 85% dos recur· 
sos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. De oolro 
lado. não é aplicada. como bem disse V. Ex', nina politica social' 
compensatória. Queria chamar 11. atenção para o fato do que não 
apenas no Fundo Social de Emergência esse procedimento se ma· 
nifesta. Há pelo menos duas medidas provisórias em trnmitação no 
Congresso Nacional que ainda não foram apreciadas, mas que já 
se encontram em vigência por conta da natureza desse instrumento_ 
legal. as quais são tiemendamente ~""Cjndiciais e punitivas em reJa. ~ 
ção às regiões mais pobres. Uma delas estabelece· vejam só: o 
credito presumido sollre o !PI aos contril:Wntes exportadores pam 
c6mpensar recolhimentos da Cofins e do PJS!Pasep. cu seja, azre.. 
cada-se em contnõuições sociais. em que a receita é integxalm.ente 
da União e concede-se o favor fiSCal com imposto aJja. :receita é 
partilhada com os Estados e municípios. Somente essa medida 
provis6ria, Senador Edison Lobão. representa uma sangria de 
R$800 milhões nos fundos de partieipação; isso equivale pratica
mente à famosa desoneração das exportações, a qual tem sido <fis.. 
cntida como proposta de reforma tributãtia sem que haja qualquer 
compensação aos Estados e aos Municípios. Hã outra medida p:o
visória que trata de depreeiação acelemda cooeedida à indústria 
automotlva integralmente bnplantada no Sudeste do Pais. Segnndó 
os cálallos do próprio Ministério do Planejamento, essa medida 
provisória representani no Oiçamentó de 1996 uma remlncia fiscal 
da ordem de R$600 milhões. Se SOlllal"lllO& as duas medidas, o lo
tal do investimentos será da ordem de R$1,4 bilbio. Percebe-se o 
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tratameD1o discriminatório da política económica para com as re
giões mais pobres. Numa outra medida provis6ria que trata da 
aplicação da TlLP para os Fuildos Constitucionais do Norte, do 
Nordeste e do Centro-Oeste,. adota-se um procedimento inconstitu
cional. que é o de reservar am1al.m.ente até 10% dos recursos des
ses fundos para o aumento de capital dos Bancos gestores. Então, 
concede-se um benefício de R$1.4 bilhão a exportadores e a in
dústrias situadas no SUdeste em prejuí:ro dos Fundos de Participa
ção; mas para se cónceder um aumento de capital de R$40 milhões 
para o BNB, precisa-se utilizar recursos que a Constituição fome
ceu à região Nordeste; oo caso da região Centro-Oeste; isso signi
fica aumentar o 'capital do pnlprio Banco do BtaSil, já que a Iegião 
não dispõe de um Banco regional Esse é o contexto em que esta
mos vivendo. Há uma total ausência de política de desenvolvimen
to regiooal em nosso País. Essa é a verdadeira guerra flSCill Na 
verdade. não há como neutralizar esses efeitos, porque a tend&.cia 
espontânea da economia já é de concentração. Corremos o· risco, 
como disse há ponoc o Senador Antônio Carlos Magalhães, de 
vermos, num curto Prazo, diluídos tudo o que obtivemos: em mais 
de 30 anos de política de desenvolvimento regionaL 

. O SR. EDISON LOBÃO - E não páia a! a sangria propos-
ta pelo Govemo Federal com essa massa legislativa. 

V. Ex.• não mencionou, m:as existe uma lei complementar ="'· da época do Govemo Collor, que isenta de ICMS os pro
duros mineraiS.semi-elaborados para exportação. 

Na ocasião, telefonei aO Presidente da República. pedindo a 
Sua Excelência que vetasse um dispositivo incluído, a pedido do 
Governo, na sua proposta de lei complementar. O ex-Presidente 
Fernando Collor falou ocm a Ministra da Fazenda, que. em segui
da, ligou-me dizendo que não podia arenâer à~ Solicitação do Go-

-vernador do Maranhão pon:JUe o País precisava estimular as suas 
exportações e aquele era um mecanisn:io de--estímulo. Eu disse: 
''Estou inteiramente de acordo que o País preciSe exportar~ mas en
tendo que o Governo Federal deva conceder, ele próprio.. ós incen
tivos? e não os recursos dos Estados como estímulo à ~xportação, 
da qual. basicamente. vai benertciar-se a União FederaL Não fui 
atendido. Com isso o Mar.u.:!hão perdeu a sua maior fonte de ICMS 
de um único contribuinte - a Alumar. Assim aconteceU no Paxá? 
em :Minas e em muitos outros Estados. _ 

Quero com isso dizer qUe todas as intervenções do Governo 
Federal são no sentido de retirar recursos dos Estados mais pobres, 
sobretudo dos mais pobres, o que é um proceAimento tremenda-
mente injusto. - -

O Sr. Mauro Miranda -Pem:üt.C V: Ex• um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V.&' ocm prazer. 

O Sr. :Mauro Miranda- SeaadcrEdisonLobão,como-~P
resentante da região Centro-Oeste, quero me associar às palavras 
do Senador Antonio Carlos Magalhães e especialmente às suas no 
que diz respeito à discriminação que tem sido feita cimlla nossos 
Estados mais pobres. Acho que é chegada a hora de fazemlos o 
mesmo movimento que eu e o companheiro Waldeck Omelas fiu
mos na Constituinte: nos un.imlos, n6s os .rep!eseD.tantes do Cen
tro-Oeste, Narre e Nordesre, para um trabalho capaz de reverter 
essa situação. Temos sido profundamente humilhados na. regiãO 
Centro-Oeste em relação à politica agríc:()la, -aa: qual dependemos 
economicamente em 80%. Os nossos campos estão abandonados, 
as cidades estão pequenas. extremamente empobn:cidas, e não ti
vemos até agora llOilbuma resposla com Ielação à pol!tica do Go
verno Fedexal. especialmente dos burocmtas que ainda estão man~ 
dando neste País. Estarei ao lado do meu Estadoy o Estado que me 
fez Senador, junto com V. Ex• na fl.losofJa de fortalecer as: regiões 
que precisam ser desenvolvidas. Quero me associar também ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães, W a!deck Omelas e demais 
Senadores que Se manifestaram a favor dos Estados que estão sã
crificados e excluidos do crescimento nacional. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - O Estado de V .Ex' é um dos 
maiores sutxntes da agricultura e da pecuária em nosso País. e sei 
o que de fato ele tem sofrido. Sr. Presidente- V. Ex• já me adverte 
-:.eu gostaria de prosseguir no exame dessa matéria, mas farei isso 
em outro dia. 

Estoo certo de que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, com a sua refinada sensibilidade política, vencerá rapidamente 

_esses pequenos tropeços da sua administração e, pelo que conhe~ 
cemos das suas idéias, será o primeiro a desejar que se estabili
zem. em c;lefmitivo. as regras juidicas nas quais possam."cOnfiar os 
que querem criar os empreendimem.os de que tanto necessita o 
País. Confio também que essas desigualdades sociais serão rapida
mente vencidas~ '" 

Muito obrigado. 

ATA DA 126" SESSÃO NÃO-DELffiERATIV A, 
REALIZADA EM 2i DE AGOSfO DE 1995 

(Publicada no DCN; Seção II, de 22 de agosto de 1995) 

REI7FICAÇÃO 

Na página 14135, no cab<:çalbo da Ata, 

Onde se lê: 
Ala da 126' Sessão Não-Deliberativa Ordinária,._ 

Leia-se: 
Ata da 126a Sessão Não-Deli.berativa,. .. 

Ata da 1283 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 23 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 5o• Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Renan Calheiros e Levy Dias 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Am&J.io 
Carlos Valladares- Arlindo Porto- A;tur da Távola- Bello Parga 

- Benedila da Silva - Bemaido Cabm!- Carlos Be:reiia - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Continho Jorge - Élcio ÁJv.,.. -
Emília Femaudes - Epitácio Calereim - Emandes Amorim - Es
peridião Amin- Femando Bezerra- Flaviano Melo- Freitas Neto 
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- Gemido Melo- Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - HumbeJ!ó Lucena - Íris Rezende -
Jader Barbalho- Jefferson Peres- João Fl"33lça- João Rocha
Joel de Hollanda- Josaphat Marinho- José !\.breu Bianco- José 
Agripino- Josó Alves -José Eduanlo Outra- José Ignácio Penei
ra - José Roberto .1\.rruda- José Sarney- Júlio Campos- Júnia 
Miuise - Levy Dias - Lucidio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio 
Coelho- Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva- Marlnce Pinto 
- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassnna- Odacir Soares 
-Onofre Quinan '- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet-
Roberto Freire - Roberto Requião -Romeu Tnma- RODIIIdo CU
nha Lima - Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teotonio VIlela 
Filho- V almir Campelo- VIIson Kleiniibing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecitnento de 67 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, ~to que será lido pelo .Sr. 1° Secre

tmo em exeiCli:1o, Senador Nabcr Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.124,DE 1995 

~ulgo, Sepl!or Presidente, importante e urgente que se apro
ve tal iniciativa, permitindo aos Estados a imediata colocação em 
prática da facnldade que lhes é aberta. 

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995.- Senador Pe
dro Sitnon - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- De acordO 
com o disposto no art- 340, m, do Regimento Intemo, este reque
rimento flgurará na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Há otadores inscritos. 
Concedo a palavra ai> nobre Seuador Mauro Miranda. (Pausa.) 
Conceâo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

(Pausa.) 
Concedo a palavrn ao nobre Seuador Lúcio AlclntaoL (Pausa,) 
Concedo à paiaVIa ao nobre Senador Bemardo Cabral 

(Pausa.) 
Concedo a palaVIa ao nobre Senador Sebastião Rocha. 

(Pausa.) , 
Concedo a palaVIa ao nobre Seuador Jonas PiDheiro. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Airuda. 

(Pausa.) _ 
Concedo a palavra ao uobre Senador Eduanlo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. PrODllncia o ,.,_ 

Na,qualidade de 'Z' Vice-Presidenle do Senado Federal, re- guinte discur.;o.)- Sr. l'fesideme, SI's e s,._ Senadores, apreseDla-
cebi convite do Dr. Manuel Fraga Jribarne, Presidente da XUDla de mos ontem, o Partido dos Trnbalhadores e representantes de todos 
Galicia _Espanha, pata participar de 'Reuniões de Trabalho com os Partidos, o requerimeuto pata a instalação-ae CPI pata investi
Empresários da Região Galícia./Espailha''. gar os fatos ocorridos recentemente acerca da intervenção decreta~ 

Solicito me seja coocediila autorização pata desempenhar da pelo Banco Central no Banco Ecanõmico. 
missão OflCitii nos termos dos art. 55 - m da Constituição e 40 § - Os episódios que se sucederam à intervenção têm deixado 
r o ado Regimentolntemo. _ perplex<?' o mais pacato~. cidadãos. O ~vc:mo• qoe, foi eleito 

Esclareço que deverei estar ausente do País no período de com a promessa de colocar a pessoa em pnmeuo lugar' , apresen-
TI a 18 de setembro de 1995. · tou uma solução que deixava muito claro quais as pessoas que es-

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995. - Senador Júlio tarlam ~m _primeiro lu~ n~ Gov~o, e~ é a pessoa comum 
Campos, zo Vice-Presidente. o contnbumte. A ...sua pnma..ua conunua senâo a de ficar à frente 

apenas na hora de pagar·a conta. Houve muitos desmentidos e re
cuos freme às reações de indignação da sociedade, mas a antiga 
prática de utilizar-se do Estado para promover ações entre amigos 
parece, por enquanto, não ter cheg3.do ao -:fini. -

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cionaL) 

O SR. PRESIDENTE (feotônio VIlela F'IIho-- O requeri
meDlo lido vai à CottUssão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Sobre a mesa, requerimento que será lido ,pelo Sr. I' Secre
tário em exercício, Senador NaOOr Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.125, DE 1995 

· Sr~ PresideDf.e, 
Com fundamento no disposto na alinea c do art. 336 do Re

gimento Interno do Senado Federal, requeremos a Vossa Excelên
cia regime de mgéncia pata ap!Ociação, pelo Plenário, do Prqjeto 
de Lei da Câmaran'97, De 1995 (n'269, de 1995, na Câmara dos 
Dep.Itados, que "dispõe sobie feriados". 

Justificação 

O Projeto de Lei em questão, de autoria do Deptutado Jar
bas Lima (PPR - RS), se reveste da mais alta importincia e oper
lllnida<le, por quanto faculta aos Estados instituirem. óficitiimente, 
suas datas magnas comemorativas. 

A. Lei n' 605, de 5 de janeiro de 1949, a dispor sobre o as
sunto, é o!IUssa quanto A facnlda<le de os P.,.tados institnirem feria
dos, o que os leva à decretação de ''pontos facuhativos", como for
ma de contomar tal omissão. O Projeto facuha aos Estados insti
lllirem apenas 1 (um) feriado por ano, correspondenle à respectiva 
data magna. 

Não foi preciso mais·do que alguns dias paxa_veriflcar-se 
que a realidade Dão tinha se alterado tanto assim. Primeiro, soube- ... 
mos pelos jomais que o Banco Central utilizou-se de seus :recursos 
para homar compromissos do Banco Econômico no exterior. 

Interessante que Ditetores do Banco CeiJtial haviam dito 
que o tratamento seria igual para todos; e o que se viu foi que.
diante de pressões do Govemo norte-americano, cidadãos do exte
rior, cidadãos dos Estados Unidos da América e instituições fma.n~ 
ceiras ínfumacionais, ou seus proprietários. pasSatam a ter cidada
nia maior que os cidadãos brasileiros. 

Pouco tempo depois, notiCiaVa-se que seriam desviados os 
saldos do Fnncbeque pata o pagamento de R$5 mil aos cotrentis
tas do Banco. Estes pagamentos atingem a cifra de mais de R$500 
milhões. que se-somam aos R$3 bilhões que o Banco Central, se
gundo informa a imprensa, já teria injetedo na instituição, pataga
tantir-lhe liquidez. Tem havido alguns <lesmentidos sobre esses 
R$3 bilhões investidos. Justamente, seria importante termos todas 
as infoomações relalivas aos lãtos pam tei!Dos """"""' dessas cifras. 

Talvez não fosse possível outra solução; e o Banco Centml 
talvez esteja agindo no sentido de preservar o sistema econõmiOO 
de conseqüências maiores; o que seria possível esclarecer através 
de audiência pública. como a que está programada para acontecer 
na Comissão de Assuntos Econômicos - uma vez que já foram 
convocados: para uma reunião da Comissão tanto o Ministro da Fa
zenda Pedro Mal.an como o Presidente ·do Banco Central, Sr- Gus-
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tavo Loyola -,ou mesmo através de requerimentos_de informaçõ
es. Aquelas autoridades não comparecemn, ootem, à Comissão de 
Assuntos Econômicos, tendo informado que, no mesmo dia, te
riam reunião do Conselho Monetário Nacional. Entretanto, é tão 
importante o desvendar desses fatos, que contÍnUam.õS aguardandO 
o ccmpareclmento dessas autoridades. O Presidente Gilberto Mi
randa já propôs uma nova data para daqui a tiês reuniões da Co
missão de Assuntos Econõmico~ para que eles possam compa.Ie
cer e prestar os esclarecimentos:. 

Mas os fatos que vêm sendo revelados sugerem que esta si- · 
tuação não decotre de simples má gerência ou revezes provocados 
pelas restrições que o Governo vem impondo à atividade econômi
ca. O Governo Federal vem ~etando recursos no B~. para que 
não haja prejúzo.aos con-entislas e aplicado=, enquanto os con
troladores da instilllição se locupletam com o dinheiro alheio, 
como se tivessem mais direito a ele do que os ca;rentistas do Ban
co. De quem é a :responsabilidade? A~ que ponto o Banco Qm.tml 
está sendo cooiveote eo:m esta sangria de recursos p:íblicos? Quem 
vai pagar a conta no·rmal?J3stas são as questões qüe _s6 uma Co
lllissão Parlamentar de Ioquérito podení responder. 

Os membros da diietoria do Banco retiraram mais de 
R$150 milhões às vésperas da intervenção, salvando seu pr6prio 
cJ.!nheiro do bloqueio que atingiu milhares de conentistas. Cento e 
cinqüenta milhões de reais seriam sufl.CÍentes para homar os com
promissds extemos do Banco. mas não foi esta a destinação que a 
eles foi dada. O Banco está em situação extremamente delicada, 
mas seus diretores e acionistas estão muito bem. obrigado. 

Aonde foram parar esses recursos? Esse dinheiro compõe o 
montante dos bens que o Banco Celllral tornou indisponível? Tal
vez o diDheiro dos diretores tenham seguido o mesmo destino de 
outros recursos do Banco, que con-eram para paraísos ÍJ.SCa.Ís du-

-IaD.te todo o ano passado e até recentemente. Quanto foi re:tn:ÇtiQo 
ao exterior. e quanto foi novamente intemalizado? As info:tmações 
disponíveis são contraditórias, são obscuras, mas deixam a impres
são de que os controladores do Banco ~mico vêm se prepa
rando há muito para este momento. Poderemos tirar estas dúvidas 
verificando quais os bens que continuam sob titularid3.de dessas 
pessoas e quais foram transferidos a terceiros ou piepostos nos úl:.. 
timosanos. 

Outros fudícios nos levam a qer que esta operação toda tem 
por objetivo preservar o património dos controladores da institui
ção. Enquamo o Governo usa de seus recursos para sustentar a po
sição do Banco, o Grupo adquire participação signiíJCativa do con
lrole da Copeue, alravés da Nor:quisa. empresa da qual o Banco 
Econômico é o maior acionista individua.l.. cOm 22% das ações. O 
Grupo, na veidade, adquiriu o coutrole da Copene, teudo o Banco 
Econôlllico 22% das ações da Norquisa. De oode vieram esses re
cursos, se o Banco não tem dinheiro para se manter em operação 
regular? Não p<Xleriam ser melhor utilizados para reduzir o passi
vo que tem com o Banco Central? Este não é o único caso em que 
o Banco agiu para favorecer a atumulação de alguns em detrimen
to de seus COIIentistas e aplicadores. Apenas nove devedores con
centram 88% do total da inadimplência e ctéditos em atraso, so
mando US$491 milhões, superiO< ao patrimônio líquido de 
US$440 milhões. Ou seja, o Banco entregou a apenas nOve clien
tes mais do que caoseguiu acumular de patrimônio líquido advin
do de suas opernções quase seculares com todos os seus clientes. 
Para agravar, as garantias oferecidas--por esses t.oma.dores muito 
especiais são, no Iriúúmo, duvidosas, constando inclUsive propi.e
dades rurais já penhoradas junto a outros bancos. 

Frente a todos esses fatos, precisamos também verificar o 
papel que o Banco Cenlral desempenhou nesses epis6dios. Sahe
mps que o Banco Central Dão interviu ein todas as empresaS do 

Grupo e deixou de fora, por exemplo, a rolding que concentra 
propriedade acionária das empresas que atnam em diversos setores 
da economia, como o petroquímico. Este é o makr patrimônio dO 
Grupo que deveria ser levado em consideração pua fazer frente ao 
eliotme passivo do banco. Wao vejo explicações para esta ausên
cia, tendo em vista que cabe ao Banco Central adotar as medidas 
para garantir o ressmx:imento de c.cnre:ntistas e aplicadoJ:es. A res
posta talvez esteja na matéria publicada na Gazeta Mer-cantil de 
21 de agosto, que relata as convetSa.ÇÕCS havidas entre a diretori.a 
do Banco Celllral e a do Banco Econômico desde o inicio do ano. 
Segundo o jornal, em meados de março o Banco Cenlral já estava 
convencido da necessidade de recqmposição acionária no Banco, 
mas isto não se deu potqUC o Sr. Angelo Calmon de Sá sentiu-se 
respaldado por r~ políticas que pressionavam o Banco Celllral. 
Que fOIÇOS políticas =estas, que impediram a atuação tccnica
meute recomendável do Governo, por aqueles que estão no Banco 
Cenlxal? Seriam as mesmas que vieram a acusar posteriormente o 
Banco Central de não ter agido em· favor dos cidadãos no mom.en
to adequado? sem dúvida, são muitas as questões a serem respon
didas sobre este assunto, e apenas uma CPI poderá fazê-lo com a 
plenitude necessária 

Talvez a abundância de indícios que levam à suspeita de 
uma operação planejada de saque ao Eririo público, como estas 
aqui descritas, possa convencer os Senadores a refletirem melhor 
ames de atenderem ao apelo, por parte da Liderança do Governo, 
dos Partidos que compõem a base de sustentaçlio do Governo, para 
retiiarem as-suas .tssinaruras do requerimento de jnstatação da a>L 

Se o Congresso Nacional não rea!i= esse trabalho de ar
_güição, de averiguação, cooro iriio dar explicações à sociedade so
bre aquilo que constitui o nosso dever? Está na, Constituição brasi
leira que é dever do Congresso Nacional Ilscalizar os at:Ds do Po
der Executivo. Em casos como o que-agem se_ afigura. temos o 
instrumemo conStitucicual para isso, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para fàzê.Jo da forma mais responsável possível, sem 
quaiqtier dauo para a eStabilidade das instittlições fmanceilas oo 
do sistema Ímanceiio como um fodo; ao cOiitrârio; podecl. ser jus-
tamente essa CPI o insttuble-Dto qpe irá: ajudar o Brasil a ter insti
tuições financeiras mais estáveis. 

Muitos estão aqui a eXigir soluções drásticas aos problemas 
de liquidez dos bancos estaduais, mas como fazê-lo se não gai3Il- ... 

tinnos a aplicação ~ Lei aos. banoos privados? Muitos exigen:i. 
ainda, sacrif"tcios da sociedade, com o fnn da. indexação apenas 
dos salários, alegando que a livre negociação é a lnelha solução. 

Mas como podemos convencer a sociedade de que o Estado 
gar.mtirá as condições paza que as negociações sejam realmente Ji. 
vres, se pennitimos que o próprio Estado promova negociações 
que talvez sejam livres demais, livres até da aplicação da Lei, em 
prejúzo dos cidadãos?! 

Recebi in.fOIDlaçãO da Mesa de que o requerimento. com as 
t.ri!:tta e pallcas assinaturas de Sen.adorcs, já foi entregue, permane
ce junto à Mesa e será lido na sessão de hoje pelo Presidente José 
Samey, com o número de assinaturas que até o presente momento 
ali pennaneoem. 

Renovo o meU apelo aos Líderes da base governamental -
ao Líder do Govemo, Senador Elcio Alvares, ao Uder do PSDB, 
Senador Sérgio Machado, ao Uder do PFL, Senador Hugo Napo
leão - para que reflitam bem sobre a importlncia dessa CPl neste 
momento, ainda mais se levando em conta que o Senador Fernan
do Helllique Cardoso foi uma das pessoos que deu todo apoio às 
importantes CPis realizadas neste Congresso, como a do caso PC 
Farias e a do OI;amento da União. 

Uma vez que, acredito, tem o Presidente. Femando Henri
que Cardoso lrallqüilidade sobre a posUll"a ética dos diretares do 
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Barico Cential. de suas autoridades monetárias, nada meD::t.or do 
que·a OOnstitt.iiçãó da CPipara o esclarecimento, em profundidade, -

resentantes ~ seus Estados e_ não simplesmente. agentes a serem 
maniplllldos pelas Lider.mças GoVemistas. MuitO obrigado. 

desses assuntos. - • 
O Sr. José Eduardo Dufta- Pennile-me V. Ex'um aparte? 
{) SR. EDUARDO SUPLICY - Com moita honra, cedo o 

aparte ao Setllldor José Eduaido Dulr.l, que, ao lado do Deputado 
Milton Temer, :na Câmaia, teve a iniciativa -de propor a CPI sobre 
a forma' segundo a qual as autoridades monetárias estão intervindo 
em instituições como o Banespa, o Baneij e o Banco Econômico. 

O Sr. José Eduardo Dulra- Nobre Setllldor Eduairlo Su
plicy, recentemente, dePois que começar.un a ser divulgadas as 
notícias do início da coleta de assinaturas para o requerlmemo so
licitando a criação· da CPI, aiguDS ól)llíos de imprensa flzemn a 
seguinte peigUilta: Quem tem medo da CPI do sistema fmanceiro? _ 
A partir da iniciativa do Governo de tentar inviabilizar a criação 
dessa CP!, tem-se, pelo menos, uma resposta paicia1. Collcreta
mente; a ccmclusão a que se d:l.ega é a de que o Govem.O Fernando 
Henrique Cardoso tem medo da CPI do sistema fmanceiro. A ar
gumentação que tem sldo:veiculada é de que a im;talação dessa 
·CPI iria prejudicar as reformas, iria trazer uma imagem mim para 

O Sr. Ram.ezTebet- Pemrite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- hmanado em seu apelo, eu 

pediria a V. Ex' paia fazer a conclusão, já que o meu tempo está 
conclu1do. 

O Sr. Ramez Tebet - Quem cumprimentar V. Ex' nãO só 
pelo zelo louvável com que exerce o seu mandat.o, mas pela com
petência. Mas não posso deixar passar essa oPortunidade. Pediria a 
V. Ex• que tivesse vênia e a Presidência da Casa também, porque 
aqui se levanta uma questão muito importante, muito mais :impOr
tante talvez do que esta,. de instalação ou não da CPI. que V. Ex• 
junto com outros Parlamentares defendem. Trata-se, Setllldor 
Eduairlo Suplicy, da questão de um Senador, nm Parlamentar assi
nar um requerimento e depois retiiar a sua assinatura. Isso está 
sendo entendido como um demérito. Por que isso é demérito? Não 
assinei. p:n- isso estou tianqtlilo para falar. Isso não é demérito. Hã 
inclusive detemlinadas matérias -é bom que fique claro na Casa -
em que se exige o segUndo tum.o; por quê? P.orque é a oportunida
de que o Parlamentar tem - dada a importância da matéria - de ie
ver o seu posiciooameDto. 

De tal fonna. que pode até. a exemplo das emendas constitu
cionais, votar em~ sentido no primeiro turno e alterar o 
seu voto no segundo turno. Também não se trata de pressão, por
que nenhum Setllldor ou Deputado está sujeito à pressão. Eu nãO 
acredito nisso. Ele está sujeito a um proceSSo de canvencimento 
próprio do debate político, pxóprio do diálogo político, como 
quando se vem buscar a sua assinanna, ou quando se pede parare

_tirá-la. O Regimemo Interno é sábio, porque. enquanto não for 

o Brasil. iria causar intranqüilidade no sistema fmancei:i:O etc. Ora, 
inttanqiiilidade é C3l1Sada em função desse sentimento de descon
r:WI.ça. que grassa na sociedade como um todo, com respeito __ a es
sas relações perigosas entte o Banco Centl'al e o sistema financeiro 
btasileiro, as quais já ÍOI3lll,. por diversas vezes, combatidas nesta 
Casa. O que noS espanta, porém, é que o Govemo, além de te!ltar 
inviabilizar a CPI. ainda causa um profundo constrangimento aos 
Setllldores da sua própria base, por meio da ação dos seus Líderes, 
ao solicitarem, com as pressões mais absurdas, a retirada dessas 
assinaturas. Houve um tempo neste País em que se dizia que um 
fio de bigode valia mais do que qualquer assinatura e era uma ga-

--l1!Iltia de cumprimento da palavra e de qualquer contiato. Infeliz
mente, hoje. no Brasil, nem as assinattttas estão valendo tanto. 

Queríamos a-qui, mais uma ve:t; em primeiro lugar. cOngm
tula.nno-nos com aqueles que sabemos que foram pressionados, 
mas que mantiveram a sua assinatura. Também gostarÍamos de fa
zer um último apelo; fomos informados de que até agorà s6 existe, 
oficialmente, um requerimento de cancelamento de assinatm:a. 
Mas fazemos um apelo no sentido de que essas assinaturas se
jam mantidas, tendo claro que o aJgUmento de que a instal.açã.o 
da CP! irá paralisar o Congresso Nacional, no nosso entendi
mento, não procede, já que a CPI não tem o_objetivo de deses
tabilizar govemo nenhum; muito pelo contrário, o objeti.vó que 
ela tem é exatamente o de tranqüilizar a sociedade e estabelecer 

lido o requerimento, ele pode, a qualquer tempo. retirar a sua assi
natura, sem nenhum demérito. Eutendo que essa questão J?"'CÍsa 
ficar clara, senão os ])e~tados e Senadores passam a ter uma ima
gem, diante da opinião poôlica. diferente da realidade. O Setllldor 

- pode retirar a assiiatnra e não tem nada de mais. Deve ficar claro 

o processo de transparência; inclusive. o,Pi-esidente da Repúbli
ca. em sua última entrevista, afumou, categoricamente, que a 
questão da intervenção do Banco ECOÍlômico deveria ser trata
da com a malor transparência. Portanto, entendemos que O ar
gumento que o Governo vem colocando de que isso inviabiliza
ria as reformas é semelhante ao de alguém que está pintando a sua 
casa de moradia e descobre que existem cupins na estrutura, mas 
não quer tratar desse problema, sob a alegação de que vai ab:asar a 
pinmra da casa. 

Exsa CPI é fundamentai paia o Brasil; seria uma forma de 
dar continuidade ao processo de moralização que foi iniciado na 
CP! do Impeachment e contúmou na CPI do Orçamento; desta, 
ainda falta o segundo turno, a CPI dos Conuptores, que já foi cria
da nesta Casa, faltando a indicação de seus representantes. Gosta
ríamos. mais uma vez, de fazer este apelo aos Lideres do Governo 
e, particulannente. aos Senadores da base governista. que já se 
comprometeram. já assinaram. a não cederem a essa pressão cons
lr.lllgedora que, sabemos, estão recebendo. Que S. Ex's lenibre-1 
-qu~ estão aqui como repiesentantes dp povo brasileiro. como rep-

também o fato de que Denhum de nós está sujeito à pressão. Wao 
podemos aceitar um tipo de argumentação como essa. Tetlbam. pa
Ciência. Em segundo lugar, é ~ questão de ponto de vista. Nós 
já adquirimos a estabilidade política e precisamos llOS fmnar dian
te da sociedade lnsileira e ·da 5ociedade intemacional como uma 
sociedade estável economicamente._ É claro que, a princípio. cu.._ 
soo. favoráVel a qualquer CPI que queira apumr fato determinado.. 
de gr:a.Ve importância para o destino- ão País. Mas tenho que lem
brar também que é preciso que o SOtllldo, a Câmaia e o pxóprio 
Governo acionem as autoridades _competentes, porque,. por exem
plo, no caso dessa CPI do Econômico, lr.lta-se de um banco parti
cular. É preciso realmente que as antcridades prooedam dentro da 
lei. Se se proceder demm da lei, se se proceder com rigor. não há 
necessidade de fazennos a CPI. 

O sistema fmanceiro brasileiro - é preciso deixar claro - ain
da é de uma fiagilidade incooteste. Conheço um Parlamentar que 
ia retirar a sua assinatura porque estava COill nl:edo. não de apurar-a 
verdade, pcm:JUe a queria, mas por ser cõntra isso tudo. ''Estamos 
defendendo o Plano Rea4 a estabilidade econômica e isso pode co
Jocáw}os em risco. Estou em dúvida", ~sse-me espontaneamente 
aquele Parlamentar. Wao pedi paia alguém IOtiru- sua assinatura. 
Não tenho autoridade para fazê-lo. Entretanto, tenho que aprovei
tar a: opórtuDidade, prillcipaimente quando está na tnl:m!a um Par
lamentar do porte de V. Ex', paia deixar claro na Casa esses pon
tos de vista, de fonn.a a não levar diante da opinião puôlica uml 
imagem errada daquele Senador que assinoo e. depois, baseado oa 
lei e no Regimemo Intemo, entendeu que deveria reãriir a saa ·asSi
natura. Agradeço a V. Ex ... a gentileza. mlllha intezvenção não foi 
nem aparte porque fui longe demais. Muito obrigado. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidente. concluindo, 
entendemoS legítimo e respeitamos as decisões de cada Senador 

· em colocar a sua assinatura e. event.ualmeDte. pensar de novo. 
M:as aqui estamos ex,!rcendo o nosso direito legitimo de 

procurar convencer os Senadores de que a CPI não levará a qual
quer desestabilização do sistema ímanceiro. Ao contr.lrio, podeci 
justamente reunir os elemenlDS para que venhamos a ter um siste
ma financeiro e uma forma de CODtrole sobre as instituições finan
ceiras não apenas privadas, mas também as públicas. muito mais 
adequados ao intereSse da estabilidade econômica e polític:::a do 
BrasiL Muito obrigado. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (I'eotonio Vilela Filbo)- ConcedO a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

V. Exa dispõe de vinte minutos. 
O SR. r'E:Y SUASSUNA (PMDB-PB. Prommcia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. 
Senadores, há poucos dias uma tragédia abalou o Brasil e teve 
grande repen:ussão ne"" Casa, o massacre de Rondônia, que foi 
apenas o desfecho de uma:.Iuta onde posseiros tentain tomar à for
ça a terra. fazendeiros organizam jagunços e lutam contra os p:>S

seiros e nota-se a ausência de uma legislação que clarifique, que 
dê esperança fublra ou que regularize essa contenda. 
. Otocou-me l"ofimdamente a tmgédia, até porque crianças 

também foram massaciaaas .• Preocupado, pooJUe esse não é um 
fato isolado, está passando a ser um fato coxriqueiro eril nosso 
País. fiz unl requerimento solicitando que comparecessem a esta 
Casa os Mínistros da Agriçultl.lra e JtiStiça para que nos relatas
sem. em plenário, a verdadeira extensão e todas as conotações que 
envolvem essa tragédia. _ _ _ _ _ 

Para a Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania con
voquei,. através de requerimento aprovado boje, o Superintendente 

-do lncia e o Superintendente da Polícia Federal a fim de que nos 
dêem a complementação desse painel, que Seria totalizado pelos 
depoimentos do Ministro da Justiça e do Ministro da Agricultura. 
E por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fxz esse requerimento? 
Porque vejo", em vários locais do País, se aVolumarem as conten-

. das entre esses segmentos e não vejo a clariflcação ira.zida por 
uma lei que pudesse frear esse choque iminente. 

Têm ocaaido fatos gravíssimos, trágicOs, coino à morte -de 
presidentes de sindicatos, de fazens)eiros. o espancamento de pa
dres, en!JID, já tivemos perdas muito sérias dos Oois lados. Ontem. 
recebi da Para1ôa uma série de documentos 'DJC mostram que as 
invasões continuam e, por outro lado~ fazendeiros também se ar
mam para ou se defender ou até fazer profila.xia.. como eles enten-
dem. Isso me preocupa muito. , • -

Essas demíncias de ODtem mostravam que s6 em duas fa
zendas mais de 2 mil quilômetros de cerca foram ammcadas por 
cerca de 600 pessoas e queimadas todas as e~. Essas pessoas 
invadiram e arrancaram as canas que estavam plantadas. 

Não culpo os tmbalhadores. Acredito que é preciso haver a 
urgente clarificação através de uma lei,. dizendo o que pode ser fei
to, como pode ser feito. e bldo o mais. Conio til:nbém não culpo os 
fazendeiros que também estão apavoradOs e preocupados com es
sas constantes invasões. 

Por um lado, o fogo é abanado pela Igreja, pelos sindicatos, 
et<:; por outro lado, pela preocupação de se perder !"opriedade. E 
isso vai terminar em uma gue:n:a civil. 

Por essa razio solicitei a co:iivocação dos Ministros da 
Agricultura e da Justiça ao Senado, para que nos a~sentem as 
providências que estão sendo adotadas a fl.m de sanar esse proble
ma. O mesmo em relação ao Incra e à Polícia Federal quanto as 
ações visando desacelerar essa verdadeira bomba que está sendo 
montada no País. 

É preciso que, oom ponderação, seriedade e transparência, to
das as pessoas responsáveis levem adiante a clarificação desses fatos e 
enCOillrem soluções. N'ao podemos pennitir que sangue de irmãos seja 
denamado numa situação ca6tica como esta. que não leva a nada. 

Diante de toda essa situação, espero que~ quando da vinda 
dos Srs. Ministros ao plenário do Senado, os Srs. Senadores inte
ressados no assunto possam fazer as perguntas devidas e, diante 
das explanações, possam apresentar projetes que venham a sanar 
essa siblação que, como disse, é uma verdadeira bomba. que vai 
tenniDar criando problemas muitO mais sérios, pois além de gerar 
conflitos entre itmãos e eDtte fronteiras, leva uma imagem do Bra
sil ex~~ grosseira e cruel 

E preciso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadcces, que tome
mos posiçãO, sabendo toda a extensão dos fatos e das _responsabili
dades, pam, dessa fcmna, encontrannos soluções. 

Eia o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. SEBASI'IÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a pa. 

lavra para uma comunicação inadiáveL 
O SR. PRESIDENTE (I'eotonlo Vilela Filbo)- Concedo a 

palavra ao Senador Sebastiio Rocha, por ciDco minutos, para uma 
comunicação inadiável. ' 

O SR. SEBASI'IÃO ROCHA (PDT-AP. Para uma CO!Xlll

nicação inadiável Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr's e 
Sr.;. Senadores: primeiramente, faço um registro sobre matéria pu
blicada hoje, no Jornal do Senado, à página 2. a respeito da vota
çãO da Emenda Constimcional que flexibiliza o monopólio do pe
tróleo, levado a teimo, ontem. na reunião da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. O meu voto foi contrário ao Parecer do 

_Relator e isso não está registrado na matéria. É de coDlux:imento 
público as posições sobre o assuntO defendidas durante todo o pro
cesso tanto por mim quanto pela Senadora Júnia Marise, em nome 
da Bancada do PDT no Senado. 

Comuniquei o ~ato aó Diretor da Secretaria de Comn.nica.- -
çãO Social do Sênado, .Jomalista Fernando César Mesquita, que, 
ceo:lamenle, procederã à retificação da matéria DO jc1:Dal de amanhã. 

· Faço este regjstro apenas para que a Casa e as pessoas que 
têm acesso ao Jornal do~ Senado saibam que o voto deste Sena
dor, representalldo a Bancada do PDT na Comissão de Constitui
ção. Justiça e Qdadania, ontem. foi cootJ:3rio ao Parecer do Relator e 
o nome não consta da relação dos Senadores que votatam cootta. -

Na oportunidade. faço ainda outro connmicado- :refetente à 
matéria publicada recentemente na grande imprensa, demmciando 
o superfa!Uramento nas obras do Senado Federal: o Estado de S. 
Paulo, em 14 de jllbo de 199S, O Globo, em 15 de plho de 1995, 
o Correio Braziliens:e, em 22 de julho de 1995 e a Folha de S. 
Paulo, em 26 de julho de 1995. Vemos, hoje, publicado nas pági
nas 14.413 a 14.438 do Diário do Congres<o Naàooal, Seção 11, 
o resultado da Comissão de SiDdicância, criada pela Portaria n' 18, 
de 199.!!. do Sr. Diietor-Getal. 

. E oom satisfação que registmmos a agilidade e a diligência 
da Casa em um assunto que requeria tal proa"dimento. Porém. en
tendi lamentável a conclusão de que iealmente houve supetfatum
m.ento nos preços das obras contratadas. A Comissão concluiu seu 
relatório com doze recomendações que, temos cert~ a Mesa fará 
-tlir:Dprir t.a.mbém com a mesma agilidade e presteza aplicada com 
relação à abertura da sindicância. 

Isto posto, parabenizo a imprensa nacional que está atenta 
aos novos tempos, cobr.mdo da administmção pública mais respei
to com o manuseio do diiJbeiro do contribuinte. E parabenizo, par
ticularmente, a Comissão Diretora do Senado Federal, na pessoa 
do nosso Presidente, Senador José Samey, pela rapidez com que 
instruiu e concluiu o processo, dando dipitla resposta à sociedade. 

Eia o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Concedo a Vale do Rio Doce é o mesmo que privatizar, na minha opinião, o 
palavta ~nobre Senadora Mmna Silva. (Pausa.) . subsolo brasileiro. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. O Sr. José Ednardo Dutra- Pezmite.me V. &• um aparte? 
(Pausa.) O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. 

CoocedoapalavtaaonolreSenada:Carlosl!ez=a.(Pansa.) O Sr. José Ednardo Dotra- Já que V. Ex' lembrou a 
. Concedo a palavta à Dobre Senadora Emilia Femandes. · · · · questão da Vale do Rio Doce. quero dizer aos Sn;. Senadores que 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, solicito · ·estará na Ordem do Dia da sessão de amanhã um projeto de minha 
que me transfira para mais~ (Pausa.) ·au~ qae foi aprovado na ComissãO'de Assuntos.Econômicos, 

Eupernmto comoSeoaderSebastiãoRocha. . cano voto favorável de diven;os Senadores do PSDB, do PMDB 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -O Senador e do PfL, e pare=: favorável do Senader Ney Suassuna. que. a 

Sebastião Rocha estava inscrito anteriormeDte à Senadora Emilia ·priori. não exchrl a Vale do Rio Doce. da privatização, simp!es
Fernandes, de modo que a pemmta senl feita, mas na segunda dla- meDte modifica a Lei 8.031, que 1Iata da desestatização e diz que a 
mada da lista de oradores inscritos. Vale do Rio Doce só pode ser privatizada mediante autorização Te-

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocinio. (!'ansa.) . gislativa do Congresso Nacional. Entendemos que é uma forma, 
Concedo a palavxa ao Senador José Alves. (Pausa.) inclusive, de conigir o mo que o Congresso Nacional cometeu 
Concedo a palavra ao Senackr Pedro Simon. s, Ex' dispõe em 1990, ao dar um cheque em branco ao Poder Executivo para 

de 20 mimtos. . que pudesse privatiiai' qualquer empresa. É um projeto que, no 
O SR. PEDRO _SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte _nOsso entendimento, con'ige a clistorção pela qual atna!mellle os 

·discurso. Sem revisilo do Orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Se- técnicos dos chamadOs gmpos de trabalho do BNDES têm mais 
nadores, emmna matéria damaiodmportânciapublicadana Veja. poder do que os Senadores e os Deputados. Portanto, esse projeto, 
uma jlustre professota faz análise da im.portância do refeft:lldom no nosso entendimento. traz a discussão da privatizaÇão da Com
na política dos países. Chama ela a atenção para o referendnm na panhia Vale do Rio Dooe para o âmbito do Congresso NaciODal. 
I~ e em vários pa1ses da Europa, mostrando a sua import.3ncia Por íssO, fazémos um apelo aos Srs. SeD.adoíes pant. que votem {a
principalmente num país que vive sob o regime presidencialista. voravelmente a esse projeto amanhã. Temos certeza de que conta-

QUando o regime é parlamentirisla, a rigor7 o referendum remos com o apoio decisiVo _de V. Ex•. :Muito obrigado. 
não é um instiblto tão importante, porque. depeodendo da simpatia O SR. PEDRO SIMON - Acho que o F<"O.ieto de V. Ex' 
ou da antipatia popular, cai o gabinete. Então, o Presidente da Re- vem ajudar o Congresso Naciooal. Foi uma Iliedida dolorosa aque
púb!ico é uma institnição que está acima do debate pÕiítico do dia- la que o Congresso Coostilltinte tomoú;D.o tmal do seu mandato, 
a-dia, que é feito no Coogresso, no Parlamento, com o l 0 Ministro, -aOb preasão do Sr. Collor, já eleito Presidellle da República. aOb 
que pode cair a qualquer dia, a cada hora, dependendo de ter ou preasão do Plano Collor, e com as J!anchetes a favoc do Sr. Coi
não maioria. lor. O Congresso Nacional votou um projeto - que não posso en-

Mas no regime presidencialista, elegem-se o Presidente da tender como passou -. dando um cheque em branco, autorizando, 
República, os Deputados, os Senadores, e depois tein que se ficar delegando - acho até que isso é ineal, é inconstiblcional - uma 
de braços cruudos durante o petiodo de mandato para saber o que alriboição sua. Está o. Poder Executivo antotizado a privaiii.ir 
vai acontecer. E se o cidadão se desilude tem que agüentar esse qualquer empresa estadual? Pois foi isSo que votamos. 
tempo, porque não há outra altemativa. O referendum.6uma f6r- ·O-projeto de V. Ex·~ lmstte Senadoc, aCaba Com isso, o que 
mula através da qual a sociedade pode extemar o seu pensamento ad:J.o coaeto. Votarei .~a favor_ desse projeto, mas, inde-
Daqueles assuntos que são coDsidera.dos essenciais. · ~ pendentemente disso, voo 3;Iém. O Presidente Femando Henrique 

Na ltáli'!o ainda agora houve um referendo para decidir so- Can:loso poderia, por éXeinplo, fazer um referendum popular para_ 
bre o aborto. E legal o aborto ou não? Houve um grande debate saber o que o povo acha, por exemplo, da privatização da Vale do 
nacional e o referendum decidiu. VerificamoS,. em países euro- Rio Doce. 
peus, que o referendo decidiu se aqueles países deveriam oo não 0-Sra Lúcio AJcântara- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
participar do Mercado Coouun Europeu. A N(J[IIega deve ou não O SR. PEDRO SIMON· Darei o aparte a V. Ex'Iogo. Ai>~-· 
participar? A Inglatena deve ou não participat? A deciaão foi to- - tes quero citar uma observação da professora e socióloga Maria 
mada por um referendum. O referendo .é a f6mmla através da Victoria de Mesquita Benevides, nas ''Páginas Amarelas" da revis
qual acreditamos no veredicto e na Ieg;timídade do debate da so- ta Veja que considero absolutamente magnífiCa: 
ciedade. 

Por isso, Sr. Presidente, volto a esta tribuna. para mani
festar minha total simpatia pelo projeto da Senadora JúilÍa Ma
rise que propõe rerereodnm para as matérias que estamos alte
rando :na Constituição. A refoilna foi feita. Tenho dito que te
Dho votado essa matéria? inclusive contrariamente a muitos 
com quem me identifico, porque sou "faVorável a que ela não 
continue na ConstituiÇão. Acho que essa matéria deve ser da 
lei. Não podemos estar amamdos, permanentemente, sem poder 
D'li'Xiemizaruma legislaçio. 

Agora, na bom em que vamos votar a lei, que lei vamos vo-
tar, como será essa lei? Nesse momen~ por que não o referen .. 
dum? Por que não um grande debate da sociedade para disoutir. 
analisar o que se deve ou não fazer? 

O Govem.~ por exemplo. fala em privatizar a V ale do Rio 
Doce. Eu acho uma loocura isso. ~ao me passa pela cabeça que o 
Governo pense em privatizar a Vale do Rio Doce. Privatizar a 

-'Temos aceitado aquele vefuo raciocinio: votõU 
aga::a, chora e espera mais quatro anos. Isso não dá mais.'' 

DiZ ela, mais adiaote: 

''O que o eleitor i:nsatisfeito pode cobrar do políti
oo? Vai cobrar como? Faundo fila na casa do deputa
do? Trocar o votO daqui à quatro aoos? É óbvio que não 
adianta. Ptr essa mzão. o eleitor sente-se frusb:ado, pois 
constata que Dão tem condições de interferir-nas decisõ-
es importantes. n - . -

Dii, mais adiante, a ilustre socióloga: 

"Na Itália. foi mediante um plebiscito que se mo-
dif"ICOU a Icii sobre o oootrole da natalidade. Nos Estados 
Unidos, o referendo existe em todo canto e é um espetá
culo. Austtália, Canadá, ESpanha, França e outros palses 
prevêem o refererido PoPular para diversas decisões." · 
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Peço a transcrlçio desta magrifficã-eDtrevista ·aa--ifustre so
cióloga. publicada nas ''Páginas Amarelas'1 da Veja. 

Ouço o •JXliÚ' ele V. Ex•, Senador Lúcio Alcântara. 
O Sr. Lúcio Alcânlua • V. Ex• abonla um asSUl1to muito 

importante, o apoio a uma espéCie de ratificação, mediante con
sulta popular, da decisão do Congresso em xelação às privatizaçõ
es. Eu nãO vou propriainente entrar no mérito da proposta. mas 
queria trazer uma COD.tnõuição ao disariso de- V. Ex!. Recente
mente, a Constituição friiDcesa fói reforáiada. Tiês ou quatro pou· 
tos foram alterados, um deles sobn: a imunidade parlamentar, o 
oulro justamente discipliDa o refen:udum para matérias econâni· · 
cas. Quer dizer, a Constituição francesa. agooa, discipliDa a convo
cação ele ref=udos para matéria ele natureza eConônrica • o que 
seria o caso aqui se fôssemos enveredar por esse cam.iDho, da con
sulta à população após a decisão.do Congresso NacionaL No nos
so ~ até hoje não foi votada lei ~e regule o artigo da Consti
tuição que discipliDa o refen:nchun. De uma maneira gernl, não 
espec:if~Ca!De~lle; O Cjlle. deseja o nobte Senador José Eduaido Du
tr.l é, no caso da Vale· do Ril:l Doce, que essa p:ivatizàção-

0 SR. PEDRO SIMON - A Senadora Júnia Marise tem 
um projeto que pre;v! o referendum para-essas- matérias. 

O Sr. Lúcio Alcânlua - Muito bem. Mas estou falando na 
-lamentação do art. 49, inciso XV, da Constituição, para que a 
figma do referendum seja discipliDada. Sou partidário de que se 
amplie - Sempre que poSsível e necessário, em matérias de aJta. in
dagação - o plebiscito e o refereDdom, que são consUltas amplas à. 
popllação. Queria s6 tnzer isso ao discurso de V. Ex• _ 

O SR. PEDRO SIMON • Muitas vezes. um plebiscito ou 
um referendum podem evitar um golpe de Estado. 

O Sr. Lúcio alcântara-Voo inclusive mandar ao gabinete 
de V. Ex .. o texto novo da Constifuiçãó- fririicesa., que disciplina a 

-convocação de refereD.dum em matéria de na'b.lre2a çcon8mica.. 
Era a sugestão que queria dar a V.Ex ... 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço muito o aparte de V. 
Ex•, que~ oportuno,~ absolutamente oom:to e atua1, quando V. 
&.• diz - e diz ~m-- _que a F~ça. modificou a sua Co_nstituição, 
que eta autoritária, do tempo de De Gaulle, para mostrar que lá, 
apesar de haver um presidencia1ismo f~ e -ae ser parlamentaris
mo, adotru-_se 3_ fi_gum do ref~~m como rotiD.a, até ·em mãté-
ria econômiciL - - -

Penso que, a esta altura.,. dizemos que as pessoas que defen
dem o monopólio são uns paquidermes, que o. mundo está avan· 
çmdo Dão sei para onde, que a privatiza~ deve ser feita oom a 
Petrobrás eootdenando, ou sem a Potro~ que a rede pública 
deve ser do Estado, ou não, na questão das ootWni<:ações, etc, 
tndo isso eabe ao p<>Vo decidir. 

Creio que Dada mellior do que o debate, p:mJUC serve para 
conscientizar,- Seive pira pOlitizar. Teremos a· cada referendum 
uma cadeia de rádio e televisão, por exemplo, dez minutos per dia. 
dnran!e trinta dias, esclarecendo a população, mostr.lndo debates 
dos dois lados. E as pessoas dizéndo o que qu=m para • cl entre 
n6s- abrir o jogO e abrir o coração-:- ---- - - -

Vamos sair por aí a perguntar Se o·povõ está sabendo o que 
estamos votando aqui Penso que não se aeve· repilir aquela histó
ria referida pelo nosso querido Senador pelo Paraná Robeito Re
quião: quando foram falar lá na Câmara em cabotagem, o C811l deu 
mil respostas, menos aquilo ele que tratava o projeto que o Senado 
ti.Dha votado. 

O Sr.Bemardo Cabral- Permit.e-Jrie V.Ex .. umaparte? 
O SR. PEDRO SIMON. Comomaiorpra7.er. 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Pedro Simon, veja como 

n6s temos I3.Zio- V. Ex• e eu- quando defendemos o sistema par
lamentarista de govemo; nesse sistema ninguém é SlliJlm'lldido 

com mudanças que não for.a.m debatidas previamente. O que acon- -
tece? O chefe de governo eleito vai ao Parlamento, expõe·S}m pla
no de govemo e, se aprovado, estaJ:á resolvida a história. E como 
dizem os latinistas; toUitur quaestio. Quero me associar às pala
vras e à fõtma como V .. Ex~ mostra à Nação que, em determinados 
assuntos, ela não pode mais deixar de ser ouvida em referendum.. 
Temas dessa natureza, Senador, precisam ser aboidados na tribuna 
todo& os dias, e V. Exa o faz com a eficácia e a mestria de sempre. 
Muito obrigado •.. 

O SR. PEDRO SIMON - Agnadeço a V. Ex• pelo sen apar
te. O Brasil seria rutro se o texto que V. Ex'. como Relator, elabo
rou para a Constituição tiveSSe sido aprovãdo.'lmhamos a convie,.. 
ção absoluta de que seria aprovado pelo Plenário, mas, lamentável 
e surpreendentemente, não o foi. Podemos dizer que foi aprovado 
pela metade. Temos um regime presidencia.lista, com medidas pro
visórias, e que não é uma Coisa nem õub:3.. A-rigor. hoje estamos 
pior do que estâvamos dw:ante o xegime militar, quando, pelo me
nos, havia o decreto-lei, que era apresentado. entrava em vigor e 
pronto. Atualmente, o Govemo, ele triDta em triDta dias, pode edi
tar novas medidas provisórias, modificando-as à vontade.. A rigor, 
o Presidente, hoje, tem maís poder e mais força do que tmha o ge
n=J.pxcsiclente ele plantão. 

Repare V. Exa que, se alteramws essa questão, se criarmos.
• possibilidade de se fazer o plebiscito, se permitirmos o referen
dum, estaremos dando um passo à !iente, estarel:oos avançando. E 
quem apela para o Presidente ~ uma socióloga, oolega de profissão 
de Femaudo Henrique, também sociólogo. Ela se dirige ao Presi
dente para pedir que o ref.....,dum seja adotado no BrasiL É uma 

.forma de se politizar e esclarecer a população. Não teremos mais 
aquela hist6ria de conseguir maioria aqui e ali; não haverá mais 
aquela hist6ria ele cobrança quando voltaimos para o interior. N"ao, 
vamos ter que debater, vamos_ paxa a televisão, para o rádio. A 
questão é itDportailtê? O povo vai orientar, vaíOecidir, e nosso 
voto senl. aberto etiansparente perante todo nnmdo. 

Sr. Presidente, creio sinceramente que o Presidente Fernan
do Henrique, oom sua formação, sen conteúdo, sua hist6ria, seu 
passado, ,sua cukura, sua,' competência, deveria mandar ao Con. 
grosso, por seus Udet<s, o sinal positivo no sentido da adoção do 
rerera.dum em nosso País. . 

A, Sr" Júuia Marise ·Pemrlta-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON • Quando iiDciei esse. discnrso, 

disse que vinha,. mais uma vez, trazer apoio ao projeto de V~ Exa. 
Ou,o a nobte S<Dadora. 

A Sr" Júuia Marise • Eu estava no gabinete recebeudo al
gumas lidenmças politicas do meu Estado, quando V. Ex• inicio.1 
sen prollllll<iamento. Vun imediatamente ao plenário para dizer da 
importância de V. Ex11 defeDder, da tril:wla, intl'3llsÍgeDtem.ente, ó 
referendum popular. V. Ex• tem aoompanbado nossas propostas, 
nossas emendas às refcrmas constitucion.aÍS, em qUe estamos {rti=
poudo exatamente ao Governo que aceite auscultar a opinião pú. · 
blica com relação a essas refa:mas constitucionais profundas, tais 
cano a quebra do monopólio das teleoomunicações e da Potro
brás. V. Ex" diz muito bem. Por muito menos, em oulros países, fi. 
uram plebiscito nacional para oovir a população. Recentemente, 
na Itália, o povo opinou sobre questões ligadas aos meios de co
municação; no Uruguai, o govemo mandou fazer um plebiscito 
para saber o que o povo pensava ele privatização. 

O SR. PEDRO SIMON - E o· povo acabou smpreenclendo 
a classe política, manifestando-se bem düerentemente do que tO-
dosÓSpeiavam. - · · 

A Sr" Júnia Marise - Exatamente. Hoje, está s. dizeudo à 
opiniãi)puôli<a qtie o Presidente da República, em sua campanba 
como candidato, prometia fazer uma série de coisas. ~ nunca 
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ouvi o Presidem.e da República dizer. por exemplo, que venderia a 
Petroblts. 

O SR. PEDRO SIMON - Senadota, justiça seja feita, Sua 
Excelência continua dizendo que não vai ve:nde:r a Petrolrás. 

A Sr' Júula Marise - Ntmca oovi o Presiden!e da R"!'ibliea 
dizer. por exemplo, que veuderia a Ccnpmhia Vale do Rio Doce. 

O SR- PEDRO SIMON - Também IJ!o ouvi. 
A Sr' Júnla Marise - Senador Pedro Simon, nada mais 

saudável na democ:tacia do que se ouvir a sociedade.. Pode até ser 
que o povo dlga sim ao Presidente oo à decisão do Congmsso. 

O SR. PEDRO SIMON - Exatamente. Fizemm o plebi
scito para escolha do tegime de govemo, e perdi o parlamentaris
mo. mas foi uma rcspost.a bacana, pcli'CIUe o povo se manifestou. 

A Sr' Júnla Marise - Por isso acbo que vozes como a de 
V. Ex" e de tanlo& outros nesta Casa do Congtesso Nacional - o 
próprio Senador Bemardo Cabral associou-se is palavras de V. 
Ex"- certamente ~um gmnde I"""' na consolidaçio 
da democracia em nosso Pais.. Vamos ouvir o povo, vamos saber o 
que ele pensa a respeitO dlr,quebm do mooopólio dá:s telecoillllDi
cações, ou da porticipaçio da iniciativa privada na questão da Pe
trobris, na questlo do monopólio do pelr6leo; vamos saber o que 
o povo pensa, por exemplo, sobre a Compaulúa Vale do Rio Doce, 
~o Presidente deve ou não privatizá-la ou, quem sabe, vendê-la a 
grupos estnmgeiros. Onnprimento V. Ex" pela coerência, fidelida
de à causa pública e descortino com que vem à tnõuna do Senado 
para fazer essa convocação, inclusive. fazendo menção às nossas 
~c~~~~ -

O SR. PEDRO SIMON - Eu é que felicito V. Ex", autora 
do projeto que, em tio boa hom e de maueim tio competente, é 
~lado a esta Casa. 

E com muita satisfação que ~esto meu voto favonivel 
-ao projeto, porque acho que ele veio preencher uma.la.ama. Talvez 

V. Ex" o tenha apresentado pteveodo apenas a questão 1oeal, a 
questão do momento, mas, na venlade, acbo que seu projeto é 
muito mais profundo. Ele é fundamental para a questão do mO
mento. mas também é fundlrmental para a história da deiDOCJ3cia 
destePaís. · 

Nas horas dr;nnáticas como as que vivemos no passado, nas 
hOiliS dificeis de 1954, 1964 e 1969, horas em que o ~ 
não teve condições de dar uma resposta.. hcuve o povo. É quase 
impossivel imaginar-se golpe de Estado ou inteivenção de Forças 
Aimadas em meio a uma consulta à socieda<!e, quando ela está 
sendo chamada a se manifestar. Acho que é o aperfejçoamento da 
democracia, é exatamente a perl'eição da demcx:rncia. -

Estamos avançando e nos esclarecepdo de tal maneira, que 
aetedito que, nas próximas eleições para a Presidéncia da R"!''bli
ca. o voto será eletrônico. Num plebiscito, será como votamos 
aqui no Congruso: tennina a votação e, momentos depois, já se 
COilhece o teSUitado. Não há pape~ nem coisa alguma; as ,mqu;. 
nas estão prontas; é au; fácil para o exercício da demoaacia e para 
o exetclcio da petfeição do voto. 

O Sr.Josélguá<io Ferreira- Penni!&-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - OUço, com o maíor piizet, o 

aparte de V. Ex", nobte Senado José Ignáeio Feueira. · 

O Sr. José Igoááo Ferreira - Nobte Senadcr Pedro Si
mon, lamentavelmente cheguei ao plenário quando V. Ex a estava 
ultimando o seu discurso. Mas vi nas mãos de V. Exa as ''Páginas 
Amarelas" da revista Veja. que contém uma entmvista muito 
op<r!Ima, na qual, certamente, cenlloU o seu discuiso. Quis apar
teá-lo para dizer que me solidarim inteimmente com os objetivos 
do seu discuiso. Como eu disse, IJ!o o ouvi na fntegr:ã,~mas me so
lidarim com os objetivos de fazer dlegar ao País aquilo. que roa
mames de dcmocrncia direla e que está ptevisto na C<JDstituiçílo 

FederaL O momento para a idéia da democracia direta no Brasil 
está chegando; eu até não diria que ela está intcir.unente maduxa_. 
porque este País está sendo tomado pela fibra ótica, pela <elefonia 
celular e, com isso, ocorretá a instantaneidade da comunicação. 
Dentro de poucos anos, será possível falar, do Oiapoque ao Cbuí. 
na velocidade da luz e transmitir dados, imagens e sons. E já há a 
possibilidade, em pequenas cidades, como Vrt6ria, por exemplo -
há poucos dias, eu cooversava a esse respeito com o Presidente do 
TriOOnal Superior Eleitotal ·, de se fazer uma tomada de opinião 
da população, através de refenndum ou plebiscito, sobte a ques
tão. Quero dizer a V. Ex a qoe isso certamente OCOIIeri. no nosso 
País. Ainda não temos conc:liç1o de promover, imediatamente, uma 
instantaneidade de coleta de opinião da popilação a!Iavés do me
eanismo da democt11cia direta. Hoje, aínda é prevalente o mecanis
mo da democracia representativa, mas vamos chegar a esse tempo. 
Quero, portanto, felicitar V. Ex" e dizer que, das ref= que es
tio sendo propostas ao País, certamente haver.!. de existir, muito 
em breve, com a CODCOidância e o.estúnulo do Senhor Presidente 
Femaudo Henrique Cardoso· tenho consciência disso, porque V. 
Exa coohece o perf"tl do Presidente e sabe que Sua Excelência se 
sensibiliza com a idéia -.a democxacia direta. Estamos promoven
do DO Senado Fodeml e no CougEesso Nacional uma revolução de 
gmnde porte, mas, certamente, no seu bojo, virá a implantação do 
mecanismo da deJDOCI3cia direta. que já existe em países como o 
Uruguai, na América do Sul, e p:ocisa existir aqui Temos de com
pt«Dder que ainda não temos tecoologia suficiente para uma realiza
ção como ~ mas. no ritmo que -estamos caminhando. creio que, 
dentro de um 00 dois anos. jí pocb:emc6 dar instantcmeidade à coleta 

_da opinião da população atmvés ~deSSes meeanismos Felicito V. Ex", 
umSenadcrnotáve~ que semp:e aboola grandes temas com profundi
daêle e ~. pelo enfoque dessa matéria. l'arahêns! O Presi· 
dente Femando Hemique haver.!. de desejar implan!ar, o mais ripido 
possível. o IDf'C-3DiSJOO da democracia direta no País. 

O SR. PIIDRO SIMON - Sr. Ptesidente, enceno com o 
aparte do Senador José Iguácio: E é uma houra para mim encemr 
com o aparte de S~ Ex'. Fomos colegas no passado nesta Casa e, 
para alegria. minha. voltamos a ser. agora. 

S. Ex", nas horas mais dificeis, druuáticas, foi Presidente da 
OAB, no Espírito Santo. Sofreu a repressão~ a violência. o arbítrio 
e entende o conteúdo e o significado da democracia. Na boca de S .. -
Ex•, essas palavras têm significado; um homem que veio da luta, 
que veio da constante e permanente luta pela implantação da de
mocracia. Tem toda razão S. Ex" quardo diz que o caminho é a w,:· 
moa:acia direta. Temos condições de dlegar lá. 

Endereço ao querido Presidente, ao sociólogo Femando Hemi
que 0mJoso. a ent:tevista p1blicada nas ''Páginas Amarelas", com soa 
colega socióloga Macia Victoria de Mesquita Benevides. Penso que, 
de soci61ogo para sociólogo, eles vão se OllleDder muito mais do que a 

. mim, que peço apemiS pali Servir de pouto de entrega, de referencia. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCIIMENTO A QUE SE REFERE O SENA· 
DOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Entrevista: Maria V'ldoria de Mesquita Benevides 

É PRECISO PARTICIPAR 

Especialisla em partidos políticos e em demoeta
cia,. a: professora explica par que o Btas:il s6 tem a ga· 
nbar c6m plebiscitos e refetendos 

Angélica Santa CMIZ 

A professora e socióloga Maria Victoria de Mesquila Bene
vides chegw aos 35 anos de vida ruidando dps fl.Ihos ~ da ~ 
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Em 1964. deixou o Brasil para acompanhar o marido astrônomo. 
que foi traba1har na França. Quatro anos m.ais tarde, já em São 
Paulo, resolveu mudar de vida. Teiillinou a FaCuldade !ie Ciêtlcias 
Sociais na Universidade de São Paulo, mergulliou no mundo dos 
livros e tomou-se uma referência acadêmica quando o assunto é· a 
democracia_btasileíra no período de 1945 a 1964. De;.oJho m1m 
elem<mto fundamental dos regimes democrátiCos_- os·p!utidos po
líticos -, fez três obras de leitura obrigatória. Sua tese de mestia.do 
teVe como tema o governo de Juscelino Kubitschek. Transformada 
em livro em 1976, com o título de O G<r~emo E;l;}>itschek. chegw 
a ficar cinco meses na &ta dos mais vendidos. Em seu trabalho se
guinte, voltou-se para a UDN, publicando A UDN e o Utknismo e, 
depois, o PTB e o Traba/hi.mw. · 

Professora títular da Faculdade de Educação da USP, de 
três anos para cá Maria Victoria tomou-se especialista num tema 
pouco estudado no Brasil- pleliiscitos. referendos e outras fonoas 
de consulta popular nos assuntos de govemo. ''Sem isso, o e~itor 
só é cidadão de quatro em qualro anos.. na hora do voto". diz.. "E 
isso não basta''. Para suSten'!3I' o que diz. Maria VictoPa pesquisoo 
a utilização da coosulta popular em vinte países, e desse ttabalho 
nasceu sua tese de livre-docência, A Cidadania AtiVa. Sua princi
pa! conciusão é que essa forma de participação é uma alt.emativa 
JYo!I3. fortalecer a democracia numa época em que a desmoralização 
dos políticos~ o racismo e a xenofobia formam um belo cal~_® 
cultura pài3. regimes autoritários. Aos 52 anos, tiês f:llhos e uma 
neta recém-nascida. Maria VICtoria é uma veterana militante de es
querda, integrada ao Partido dos Trabalhadores desde sua ftmda
ção. A professara concedeu a seguinte entrevista a Veja: 

Veja- Por que a senhora clanijica a democracia brasi~i
ra de •moral"? 

BENEVIDES - Porque a democracia nacional é incompJe.. 
-ta. Na maioria dos países democráticos já se chegou à conçlusão 

de que a população Dão só pode como deve participar mais das de
cisões. Constatou-Se que não basta apenas eleger os membros do 
Executivo e Legislativo. Hoje em dia, Austrália, Canadá, Espanha, 
Fiança, lt.ãlia, G!:écia, Suíça. Irlanda. Dinamarca, F"mlândia e tan
tos outros países prevêem o referendo pop.1lar para divêrsas deci
sões parlamentares. Nos Estados Unidos, o referendo ~te em 
quase todas os Estados e é um espetáculo. Lá são epcanúrihõCjdas 
cerca de 10.000 proposições popuJares por ano, a maioria de n!vel 
locaL Argentina, Equador, Cl!ile e Uruguai têni dispositivos e os 
UWIL No Uruguai já forani realizados doze pl~biscitos nacionais. 
Nesses lugares, o cidadão é consultado sobte assuntos de seu ~ 
resse - seja a construção de uma ponte, seja a: regulamentação dos 
canais de TV, seja uma lei de anistia-_ e cij Sua opinião através de 
referendos, plebiscitos ou aquilo que se chama de iniciatiVa popu
lar legislativa. No Bxasil, a Constituição de 1988 tem uma bela fra
se encravada em seus princípios: 'Todo pcxler emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos oo diretamente11

• Mui
tos não se deram cbnta, mas a pã.lavra direJamente jamais havia es
tado numa Constituição biasileira. Isso foi uma mudança e tanto. 
Ocorre que o dispositivo ãinda não foi -regulamentado. E isso é 
jmoral, porque aliena o eleitor de um direito adquirido. 

Veja- Por que as consultas populares são tão boas assim? 
BENEVIDES - O aumento da participação é uma fama de 

fortalecer e mesmo salvar a democracia. Ninguém ignora que esta
mos vendo o descrédito dos políticos tradicionais no mundo intei
ro. Mesmo no Japão? sendo a potência que é. com os indicadores 
sociais que possui, dois palhaços de programas de rádio foram 
eleitos prefeitos de duas das mais importantes cidades do país. Há 
uma onda de descrédito p:>lítico. racismO, xenofobia. ou seja. um 
caldo cultural muito bom para o crescimento de movimentos auto
ritários. A resposta a isso é aperfeiçoar-as formas democrátiCas. 

Veja- E de que maneira o plebiscito-pede ajudar niss'?? 
BENEVIDES - Se concordamos que a democracia se ba

seia no princípiô da soberania popular. temos de admitir que para 
haver sobetania é preciso que os cidadãos possam participar do 
proceso decisório. ArE agora, no Brasil, temos aceitado aquele ve~ 
lho raciocínio: votou· agora, chora e espera mais quatro anos. Isso 
não dá mais. O que o eleitor insatifeito pOde cobrar do político? 
Vai cobrar como? Fazenil9 fila na casa do deputado? Trocar o . 
voto daqui a quatro anos? E óbvio que isso não adianta nada, e por 
essa razão o eleitor sente-se frustiado, irritá~ pois consta~ com 
razão, que não tem condições de -interferir em- decisões que sabe 
que são importantes. Temos de ter mecanisiD9s para participar dos 
problemas cotidianos da cidade, dos problemas do Estado e do 
país. Os referendos e os plebiscitos abrem essa possibilidade. 

Veja - Quais remas atuais a senlwra considera que deve
riam s~r SNbmetidcs a pkbiscito no Brasil? 

BENEVIDES - Um exemplo são as emendas constitucio
turis que o Congresso está discutindo. Por que ao menos al&l:lmas 
delas não pxiem ser submetidas a uma consulta popular? É um 
absurdo que mudanças como arefcn::ma tributária e na Previdência 
Social. que atingem o cidadão diretamente, não possam ser refe
rendadas pela população, ao menos cm seus pontos mais polêmi~ 
eos- O governo também poderia ter consultado a população sobre 
ª-criação do MercosuL- Os países europeus fizeram isso para saber 
se deveriam entrar na União Européia. Em 1972~ o povo norui. 
guês foi oontra~ apesar do maciço apoio parlamentar. Outros plebi
scitos foram feitos, mas o povo não Dllldou de idéia. Lá, o Con
-gresso .não é obrigado a aceitar o resultado~ mas ninguém teve co
_ragem ~ ir contra a vontade popular. 

Veja- Mas não é difícil explicar temas complicados, como 
o Mercosul, para o conjunto da população? 

BENEVIDES - Em 1993 houve um plebiscito. aquele do 
parlamentarismo coritra presidencialismo. Hoje a população ao 
menos tem uma idéia. sobre parlamentarismo, presidencialismo e 
monarquia. enquanto já esqueceu os nomes dos candidatos a depu
tado em que vetou na última vez. Num plebiscito você realiza 
campallhas na TV, mostra os prós e contras~ Sobre o Mercosul. 
poderiam ser mostradas 'aS vantagêns de um mercado comum.. No 
çaso das reformas. dá para eXplicar. por exemplo, que quem ganha 
mais tCJ!} de pagar mais imposto e que quem ganha menos paga ... 
menos; E fácil entender o que são aposentadorias especiais, que 
uina pessoa não pode acumular três, quatro aposentadorias pagas 
Com dinheiro público. Você pode resolver num plebiscito se o 
voto deve ser obrigatório 00 facultativo. Mas você também pode 
ter plebiscitos para tomar decisõCs nos municípios. que vão mudar 
completamente o cotidiano de uma cidade e sobre as quais seus 
moradores não têm direito a fazer nada. 

Veja -Por exemplo. 
BENEVIDES - No Rio e iio Recife ;:tS pessoas discutem o 

que fazer com os ambulantes, em Bras:ília querem saber se o metro 
é mesmo necessário. Há· poocos anos, houve um caso ínteressanfe 
em Sl!o Paulo. A Lei Orgânica do município diz que tudo aquilo 
que tenha gr.mde impacto ambiental. elevado custo ou seja de inte
resse específico de battros deve ser levado a consulta popular. 
Como acontece em tOdo o país, CS$C artigo também não foi regula
memado pelos vereadores. Resultado:- a prefcinlra fez um b.Ínel 
sob um rio, o Pinheiros, que teve um tremerido custo. mais caro 
por metro quadrado que o'do Canal da Mancha. teve um tremendo 
impacto ambiental. porque passa por baixo do Parque do lbirapue
ra, mas ainda assim foi construído sem que o povo pudesse mani
festar-se. A população discutiu o assunto nas ruas e leu opiniões 
nos jamais, disseram que exa um debate salutar. mas para quê? 
Isso teve algum efeito na decisão? São debates que podem ser 
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muito interessantes-, mas, Como não levam a nada, dão às pessoas a 
sensação acertada de que a elas só resta mesmo a indignação. 

Veja -E quais temas a senhora con.sidera que não devem 
ir a plebiscito? 

BENEVIDES - Isso acontece quando, a pretexto de fazer 
uma consulta popular, se tenta praticar violências. O Deputado 
Anwa1 Netto (PPR-RJ) tenta há anos emplacar seu pedido de 
plebiscito par.l a hupJ.mtação'da peua de morte, ancorado em pes
quisas de opinião. Mas a Comissão de Justiça da Câmaia bam:u 
esse projeto várias VeZes, por CODSiderá~JO-iD.constiiUcionai, pois 
atinge o primeiro direito fundamental da pessoa, que é o direito à 
vida. Também não se pode imaginar um plebiscito propondo a 
volta da escxavidão, por exemplo. Se se admite que o voto da 
maioria é Seil:ipre certo, você admite que um linchamento é legíti
mo, porque naquele momento conta com o apoio da maioria dos 
hahitantes de determinado lugar. Ou então você reúne os donos de 
casas em detenninada prnia e faz um plebiscito par.l impedir a en
tiada de farofeiros, o que também :seria errado. 

Veja -,.E quem Tesajve quando se faz e quando não se faz 
umpkbiscito? - -

BENEVIDES -~Você Dão pode pensar no plebiscito como 
uma fotma de aviltar a democtacia, ferir direitos maiores. E pode 
Sl!POl' que na maioria das vezes acabe imperando o bom senso. 
Existem sempre alguns mecanismos de controle. Na Câmaia dos 
Deputados e nas Assembléias Legislativas nenhum projeto vai a 
plenário sem paSsar pcC uma peneira muito Séria. que são as co
missões. A maioria das propostas, aliás, nem sequer é levada avo
tação. Na participação pop1lar. o sistema é o mesmo. Ninguém vai 
colocar ma.térias que são segredo de Estado paxa votar em plebi
scito nem temas muito especializados, de dincil compreensão. En
tro 1980 e 1986,na Califórnia, foxamregistradas 144 propostas de 

-iniciativa pofAllar. Dessas, s6 22 fotam adotadas e catorze aprova-
das. Na Califómia, há um etemo projetO de consulta que obriga os 
aidéticos a fazer declarações públicas sobre a doença nos locais 
oude amam, como escolas e trabalho. Até agota ele não passou. A 
participação pópular -DãO anula o trabalho do COngresso nem o do 
Executivo, mas é uni bom complemento. Não se trata. nãtura.lm.en
te, de uma fórmula perfeita, mas tem o mérito de petmitir que a 
popiiação evite abusos. Em Genebta, o govemo levru quatro anos 
par.l passar um projeto de reuro~ de um bairro tradicional, 
Grottes. A mudança só passou pelo crivo dos eleitores depois de 
muitas mudanças. Pesquisei o assunto em vin~ países e descobri 
que cada uma deles encontrou uma resposta. local, diferente das 
outras. Você tem desde os Estados Unidos, onde há o voto eletrô
Dico. até três cantões da Suiça, onde a I>ODUlação vota em assem
bléia. com o braço levantado. 

Veja -Do jeito que a população anda tksanimada com elei
ções, que garaTitias se ran tk que iria participar de um plebiscito? 

BENEVIDES - Um primeiro elemento que você deve con
siderar é que o eleitcr, hoje, tem um padrão de informações e cul
tura muito superior ao que possuía uma década ou duas atrás. Uma 
análise feita na lnglaiexra. mostra que o eleitoniélo eStaVa multo 
mais a par dos grandes temas nacionais do que os políticos. Talvez 
até por causa disso, vivemos numa sociedade na qual todo mundo 
gosta e tem o direito de opinar. Esse direito é .tão valorizado, hoje, 
que ninguém deixa de prestar atenção às pesquisas de opinião, as 
quais, mesmo sendo uma fotma de consulta popular paxa assuntos 
do momento, não têm valor legal algum. Por fn:n,. eu acho que de
vemos fazer uma diferença emre o valor que as pessoas dào a seu 
voto e a "descrença que manifestam em relação aos políticos. O 
voto está valorizado, os políticos, não. Até mesmo quando o elei
tor exige algo em troca de seu voto, quando faz barganha fiSiológi
ca, já é sinal de que sabe que sua ~coJha tem algum valor. Do 

ponto de vista dem..,...,-ãtjco, isso é horroroso~ mas s6 se faz barga
nha sobre algo de que se reconhece o valor. Anles os eleitores re
cebiam uma lista de n~ num envelope e votavam como se esti-
vessemjogando Da lcteria esportiva. -

Veja- Mas, se o pkbiscilo tem ta11tas vanJagen.r, por qu2 
não foi regulamCzrado no Brasil? 

BENEVIDES - Hoje, só se faz plebiscito em cases muito 
específicos, como a criação de municípios. Para os outros casos, 
existem até projetos de regulamentação trnmitando no Congresso. 
Mas está claro que esse não é um assunto de hueresse dos políti
cos porque, de certa maneira, a participação popular é uma divisiío 
do poder. E o Legislativo renunciando à preuogativa que tem jun
to ao Executivo de apresentar projetes de lei cu de ter a palavra fi
nal sobte as decisões.. No momento, a cidadaDia ativa só depende 
da pressão das giupos organizados: da sociedade, como sociedades 
de bairro, sindicatos, entidades patronais. Isso para não falar nos 
lobistas, que só atuamno Congxesso. Em segundo lugar, porque os 
parlamentares têm medo. 

Veja 7 O que eks tm~em? 
BENEVIDES - Temem a independência do eleitorado. 

Num plebiscito, o eleitorado não vota num partido nem num can
didato, mas mJma proposta. Você pode até ter votado no aíual pre-
feito, mas num plebiscito pode flC8I CO!Iltra o viaduto que ele pre
tende construir perto de sua casa. Nossos partidos: são muito per
sonalizados e seus caciques: temem perder suas lidenmças. seu prestí

~ gio pessoal Um temor compreensivo~ aliás. Em 1978, durante uma 
campanha em defesa de uma. lei de iniciativa pot:tJiar, na Califór
nia, o slogan era "Mostre aos: políticos quem é que manda". No 

_gerai, a sensação é mesmo essa. Mas, na verdade, os pclíticos Dão 
petdem o cootro1e de quase nada. Tcdas as fOiltlaS de participaçiío po
pliar são submetidas a eles. Em todos os paises, as leis de iniciativa 
popular só são aprovadas depois de passar pelo crivo do Legislativo, 
os plebiscitos são convocados por ele. E os referendos têm de sec 
aprovados por ele> Outro furor que atrapalha, no Brasil, é que o Con
gresso bmsi!eiro é muito Co!!servadar e tende a encaxar qualquer pro
posta nova com descadiança como esquerdismo, o que é um erro.. · 

- Veja- Por qui? .·. . 
BENEVIDES - Os plebiscitos podem ir par.l um lado oo 

para outro. Fm. 1989, no Unigu.ai. foi realizado um referendo para 
decidir se seriam anistiados: os militares ligados à ditadura militar .... 
A anistia vence~ depois de uma tremenda campanha democrática, 
entre os "verdes", que representavam o "não" e os "amarelos", par
tidários do "sim". Na Itália, foi através -de um plebiscito que s:e 
conseguiu modificar a legislação sobre o coDlrole da natalidade. A 
maioria dos partidos italianos não tinha a menor disposição de me
lindrar a Igreja Cal6lica. Ao mesmo tempo, havia uma grande 
pressão do eleitorado por mudanças, mJm sentido menos conser· 
vaclor. Fez-se um referendo e com o respaldo popular os partidos 
ficaram mais à vontade pari xealizar modiftcaç:ões que incluíram 
até a legislação do aborto. Antes disso, os polítioos italianos ti
nham uma inc:tivel má vontade COiltra o referendo. tanto que levaram 
nada menos que 23 anos pantregulamentá-lo. Hoje, não têm receio de 
utilizá-lo. Em 1993 f= uma coosulta popular com sete questões, 
que iam de temas como o financiamento de partidos. políticos pelo po
derpuôlico até a CXllllpetência de ministérios, legalizlção de drogas le-
ves, uso de pesticidas. 1ibeiaç3o de amJaS de fogo. Temas sobre os 
quais todos gostam de dar opinião. No nate da Itália, a participação 
foi de 90% do eieito!lldo, e Dão em obrigatória. Em 1995 houve outro 
dia de votações, em que foram discutidas doze questões. · 

Veja - Os plebiscitos já serviram, diWT.stis vezes, ]ir.ra en: 
feitar ditaduras ou mesmo operações demagógicas. - - -

BENEVIDES - Isso é verdade. O plebiscito chegou a ser 
tão desvirtuado que alguns países da Europa consideram o termo 
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pejorativo e o substimfram pelo referendo. Hitler foi levado ao po
der, na Alemanha, por um plebiscito. Na França, De Gaulle tam
bém fez muitos plebiscitos. No Cb.ile, o plebiscito de 1978, que 
queria garantir a pelUlaDência de Pinochet no poder, foi usado 
como um instrumento para "legitimar" um regime de exceção e 
garantiu a ditadura de Pinochet, mas o segundo. de 1988, votoo 
pela oposição democnítica. No Brasil, tivemos a consuha de 1963. 
quando o povo se tDallifestoo sobre a permanência do parlamenta
rismo, solução encontrada para a Crise ·que veio com a renúncia de 
Jãcio Quadros, em 1961. Nesse caso, não houve a discussão sobre 
uma foxma de regime, mas sobre um nome, e não uma proposta. 
Mas plebiscitos ou referendos usados em regimes autcritários não 
servem como axgumento para desqualificar os meios de consulta 
popular. Servem. apenas, para mostrar como esses regimes mon
tam uma facllada de legitimidade. Muitas ditaduras mantinham 
partidos politicos e até parlamentos. Isso não quer dizer que·ulna 
demOCI3.Cia possa prescindir de uma coisa ou ootr.L O mesmo ra
ciocínio vale para os plebiscitos. 

COMPARECÉM MÀJS OS SRS. SENADORES: 
BeDi V eras - Carlos Patrocinio- Darcy Ribeiro - Edisoo. 

Lobão - Eduazdo Suplicy- F=lino Pereira- Jonas Pinheiro -
José Fogaça...: Lauro Campos- Leomar Quintanilba- Pedro Piva. 

O SR. PRESIDENTE (reotoDio Vilela Filho). Em sessão 
anterior; foi lido o Requerimento n• 1.115, de 1995, do Senador 
Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos do art. 101, V, do Regi
mento Interno, seja submetida à Comissão de C®stituição, Justiça 
e Cidadania a consulta referente ao trâmite, no Congresso Nacio
nal, de matérias de iniciativa do Procuzador-Geza! da República. 

Em votação o RequerimentO: 
Os.Srs. Senadores que o aprovam queirampennanecer sen-

-tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de ConstifuíçãO; Justiça e Cidaw 

dania. 

O Sr. Teotonio Vikla Filho, r Vice-Presiden~e, 

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada peW Sr. 
José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. · 

Presentes na Casa 78 Srs. Senadores. 
Pass3.-se à 

Item!: 

ORDEM DO DIA-

Votação, em tumo único, do Requeritnenro-no 
990, de 1995, da Seuadoca Marina Silva, solicitando, 
nos termos regimentais, que~- sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 62, de 1995 (n• 1.164191, na Casa de origem), 
de iniciativa do I'I<Sidente da R"!'Íblica, que dispõe sobre 
sanções pemis e administrativaS derivadas de coodutas e 
atividades lesivas ao meio ambieme. e dá outras providên
cias, além da Comissão ~ do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuillos Sociais. 

A matéria COllStoU da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
08 do COireD.te, quando teve sua votação adiada para hoje. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei vai à Com:issão.de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

Votação, em tnmo único, do Requerimento D0 

1.012, de 1995, do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos temtos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do 
Senado n° 90, de 1995, de sua autoria. que devolve às 

. Umversidades Federais do Rio de Janeiro e da Babia 
suas denominações primitivas de Umversidade do Brasil 
e da Babia, respectivamente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per.ma.necer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei será aitJUivado defmitivamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 03: 

Discussão., em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 194, de 1993 (n• 3.220/92, na Casa de ori
gem), que submete à apieciação do Senado Fedetal a in
dicação de diretores ou representantes brasileiros em or
ganismo multilateral, tendo 

Pareceres favocl.veis, sob n"s Z48 e 492, de 1995, 
da Comissão 

- de Rdações Exteriores e Defesa Nacional: 1° 
pl'OD.UDâamento: favorável ao Projeto; e r pronunáa
mmto: favocl.vel à emenda oferecida perante à Mesa. 

Em discussão o PrOjeto e 3. emenda. (Pausa.) 
~ao hayendo quem peça a palavra, encezro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queÍram pennanea:t" sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂ\fARA N" 194, DE 1993 
. (N" 3.220192, na casa de _origem) 

Submete à ap~iação do Seuado Federal a in
dicação de diretores ou representantes brasileiros em 
organismo_ multilateraL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r• Será objeto de aprovação previa, pelo Senado Fede

ral, por voto "'c"'to e após argiiição pilôliea, a ·nomeação ou indi
cação, pelo Presidente da República, de b<asileiro para representar 
ou exercer, em organismo muhilateral, cargo de direção ou repre
sentação Dão vinculado a missão diplomática de caclterpemmnente 

Art. 2° Esta lei en.tm em vígor ria data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Em votação a emen

da com parecer favor.iveL Os Sr.s. Senadores que a aprovam quei-' 
ram peiilllUlOCOr sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à ComísSãn Diretora pa.ra a :redação !mal. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N" 1-PLEN 

Art. 2° Esta Lei não se aplica aos representantes das Forças 
Armadas em organismos internacionais de caráter oficial. 

E renumera os demais. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência, nos 

termos do art. 175, e, do Regimento Intemo, retira a matéria cons
tante do Item 4 da pauta. 

É o seguinte o item retirado: 
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PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 16, DE 1984 

DiScussão., em b:lmO iúi.ico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 16. de 1984 (n° 58/84. na Câmara dos De
putados). que aprova o texto da Convenção n° 87, relati
va à Liberdade Sindical e à Proteção do Direito Sindical, 
adotada em São Francisco em 1948, por ocasião da 31" 
Sessão da Conferência Intemacional do Trabalho, da 
Organização Intemacional do Trabalho, tendo 

Pan=r fuvocive~ sobn• 491, de 1995, daCourlssão 
-de Relações Exteriores e Del'esa Nacional 

O SR. PRESIDENTE (José SlU'Iley)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 36, de 1995 (n• 437/94, na Câmar.t dos 
Depilados), que aprova o texto do Acado sobre Co
mércio e Cooperação ECon(;mica. celebrado entre o Go-

, vemo da R~{:Úbl.U:a Federativa do Brasil e -o Governo da 
República da Bulgária, em 13 de setembro de 1993, tendo 

Parecerfavor.\ve~ sobn•489, de 1995,da0mrlssão 
- de Relações Exteriores e Del'esa NacionaL 

Em discussão o projeto. (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enCerro a discussão. 
Em votação. · · · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queilam pexmauecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretorn pam redação !mal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 6: 

Discussão, em turno 1ÍIIÍCO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1995 (n• 30/95, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto da Convenção sobre Proi
bições ou Restrições ao Emprego de Certas A,rmas Con
vencionais que Podem Ser ConsideJ:adas com.o Excessi
vamente Lesivas w Geradoras de Efeitos Indiscrimina
dos conhecida como Convenção sobre Certàs Annas 
Convenciooais, adotada em Genebra, em 10 de ootnbro de 
1980eaberlapam assinalmaem !Odeãbrilde 1981, tendo 

Parecer favonível, sob n°495, de 1995, da Omissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

EDi disrussão o projeto,.-em fumo ÚI:iic'Ci. (Pausa.) 
Não havendo quein peça a palavra. enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam quei::rn.i:h pennánecer sen-

tados. (Pansa.) · 
A matéria vai à Comissão Diretora para a :redaçio fmal. 
Peço aos Srs. Senadores que se encootram nos seus gabine

tes a fmeza de compareCerem ao plenário, uma Vez que-vamos ter 
duas matérias que neCessitam de votação noinfual. com quomm 
qualificado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7: 

Discussão, em tnmo lÍliÍco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 81, de 1995 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare
cer n• 459. de 1995), que autoriza a alienação pelo Go
vemo Federal de uma área de temos de 4.235 hectares, 
situada no Estado do Mato Grosso~ tendo 

Parecer, sob n• 458, de 1995, da Comissão 

- de Constitnição, Justiça e Cidadanio, pela 
COilStitucionalidade, juridicidade e regimentàlidade da 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. {Pausa.) 
O SR. CARLOS BEZERRA - s,. Presidente, peço a pala-

vra para discutir. -
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a pala= o Se

nador Carlos Bezerra. para discutir a matéria~ 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, tcda-se 
de 'liÕ:J.a. ~ de terras no Município de Colider. Mato Grosso, para 
indenizar os ex-proprietários da Reserva Pimentel Batbosa, resec
va dos índios xavanles, também no Estado de Mato Grosso. 

Chamo a atenção do Senado, porque nem bem o Govemo 
resolveu o problema da Reserva Pimentel Barbosa, que se arrasta
va há anos, aparece essa nova área, om em discussão. Esses índios 
xavantes fQtaDl trazidos pelo Govemo de Sniá-Missu para a Re
serva Pimentel Barbosa em aviões da Força Aérea Brasileira -
F AB, na década de 60. Pois bem, o Governo nem' sequer tenninoo. 
de resolver o problema da R~erva Pímentel Barbosa, que ele 
crion ao desocnpar a área pam a multinacional italiana Liquigás, 
que montou ali um grande projeto agropecuário. Agorn, esse pro. 
jeto foi desativado pela multinacional. e criou-se então ali,. na 
Suiá-Missu, mediante portaria da Ftmai.. uma outra reserva indíge
na. Isso é um ábsurdo! 

Parece-me que o Govemo está revendo o decreto que per
mite criar reserva indígena sem qualquec discuss1lo O Supremo 
Tribunal Federal está entendendo que esse decreto é in<xi.sôtucional. 

Voto favoravelmente à matéria, mas chamo a atenção do 
Senado para essa grave questã.cx O Govemo retircu os índios da 
área da Reserva Suiá-Missu e entregou a terra a uma multinacíO:. 
nal. Essa empresa saiu de lá, :razão pela qual se pretende criar na
quela localidade .outia reserva indígena. Há cexca de mil famílias 
de tr.tbalhadores_ que vivem pexplexos. na expectativa de, a qual
quer rpomento, serem despejados daquela área. 

O Sr. Bernardo C{abral-P~-me V. Ex a um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o aparte, com 

mnito prazer. a V. Ex ... 
O Sr. Bernardo Cabral -Senador Carlos Bezerra, quero_ 

dizer a V. Ex .. que só votarei favoravelmente a essa matéria em sua 
homenagem. 

O SR. CARLOS BEZERRA • Muito obrigado a V. Ex• 
pelo aparte. 

Repetindo, Sr. Presidente, pedi a pala= a V. Ex• apenas 
para chamar a atenção para essa questão: o Governo tem que 
ofuar, com o maior cuidado, esses fatos. Estamos tenninando de 
resolver o problema da Reserva Pimento! Barbosa, que jã se airaS

tava há anos. e o Govemo já cria outro problema na Reserva Suiá
Missu., problema. que, a meu ver, levará anos para ser resolvido. 
· Muito obrigado, Sr. Presidente. .. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discus
são. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queil'a fazer uso da palavra, aPre-
sidênciaencerraadi~,ssão. - - ---

Emvotação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam pennanecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Oiretora pam a redação imd 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 8: 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constifuiçãon• 17,de 1991, de antoria do Se-
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~ Pedro Simon e ootros Senadores, que dá nova"""'
ção ao iDciso TI do art. 40 da Coostitnição Fedelal, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, relator. 
Senador EdisOJJ. Lobão, em substituição à COmissão de 
Coostituição, Justiça e Cidadania. 

(Primeiro dia útil de discussão) 
A Presidência esclaiece ao Plenário que, nos tennos do di.>

posto no art. 363 do Regimento Intemo, a matéria c:onstaiá da Or
dem do Dia durante II& dias úteis, em fase de discussão, quando 
poderão ser ofexecidas emendas que nio envolvam o mérito. assi
nadas por um le<ÇO,DOmínimo, da composição do Senado. 

Transcom boje o jrimeiro dia útil de discussão. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da matéria 

cootinuaJ:á na sessão de amanhã. . 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- As matérias oonstan

tes dos itens 9 e 10 da Ordem do Dia, nos tetmos do paJ:ágmfo 
úniro do art. 383 do R,egimento Jntemo devertlo ser apiOciadas em 
sessão secreta. 4 

• 

Solicito aos Srs. funcic:aários as providê.o.cias necessárias, _a 
tllll de que seja respeitado o disfosilivo regimentaL 

Peço às pessoas presentes nas galerias que as desocupem, 
de vez que vamos ter a parte de votação secreta. 

Solicito também aos Srs. Senadores que ainda não digita
ram suas presenças que o façam, uma vez que deveiOOS hõetar o 
computador para a votação. 

São O> seguili.tes os itens a serem apreciados ·e:ôl 
sessão secreta: -

-9-
MENSAGEM N"206 DE 1995 

Escofua de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tmno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 206, de 
1995 (n' 616195, na origem), de 7 de junho do COIIellle, ·pela qual 
o SODboc Presidente da República submete à deh'beração do Sena
do o nome do Senhor Luiz Filipe de Maoedo Soares GuiJilalães, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, par.>, 9"
mulativamente com a função de Embaixador do .Jltasil junto ii ln
dia, exercer a função de Embaixador do BI3Sil junto à República 
DelllOCiática Socialista do Sri Umka. · 

-10- .· 
MENSAGEM N"212 DE-1995 

Escofua de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo ú.oico, do Parecer da CcmÍssão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 212, de 
1995 (n' 630/95, na origem), de 13 de Pnbo do =nte, pela qual 
o SODbor Presidente da Repúblico submete à deh'beração do Sena
do o nome do Senha Luiz Fe!ipe de Macedo Soares Guimaliies, 
Ministro de Pririleira Classe da Carreira de Diplomata, par.>, cu
mulativamente com a função de Embaixador do BI3Siljunto à Ín
dia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
das Maldivas. 

(A ses3ão transforma-se em secreta às 15h56miiz- e volta a 
ser pública às I6h06min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A sessão está rea-
berta ao público. ·-

A SRA. ,JÚNIA MARlSE - Sr. Presidente, peço a palavza 
como Líder. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre Senadora Jú
nia Marise. de acOrdo com o Regimento. vou concluir a Ordem do 
Dia e, em seguida. concederei a palavm a V. Ex•. 

Sobre a mesa, pan:c= da COmissão Din:tora, ofetecendo 
n:dações flllllÍS das proposições aprevadas na Ordem do Dia de 
hoje, que, nos tennos do parágmfo único do art. 320 do Reghnen
to Intemo, se não hruver objeção do Plenário, seriio lidoS pelo Sr. 
I' Secretário em exercicio, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N" 508, DE 1995 
(Da COmissão Diretora) 

Redação !lnal da Emenda do Seuado ao Proje
to de Lei da Câmara n• 194, de 1993 (n' 3.220, de 
1992, na Casa de origem) .. 

A COmissão Diretora apresenta a redação fmal da Emenda 
do Senado ao Pmjeto de Lei da Câm,ara n' 194. de 1993 (n' 3.220, 
de 1992, na Casa de origem), que snbmete à aprociação do Senado 
Federal a indicação de direton:s ou repeesentantes brasileiros em 
OQl01lÍSmO mu!tilaleral. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de agosto de 1995. _ 
Teotonio Vilela Filho, Presidente _ Renan Calhoiros, Relator _ 
Ney Suassuua _Antônio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 508, DE 1995 

Submete à apreciação do Senado Federal a in
dicação de din:tores ou representantes brasileiros em 
organismo multilateral 

EMENDAN"I 
(Cottesponde ii Emenda n'l, de Plenmo) 

A~te-se ao Projeto o seguinte art. 2°, renumerando-se 
os demais: 

"Art. 2° Esta lei não se aplica aos represemantes 
das Foxças Amladas em ocgaoismos intema<:ionais de 
caráter oficial." ·. 

PARECER N" 509, DE 1995 
(Da Cotnissão Diretoi:a) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislai!· 
vo n° 36, de 1995 (n° 431, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). · 

A COmissão Diretora apresenta a n:dação !mal do ~eto 
deDecxetoLegislativon'36, de 1995 (n'437, de 1994, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o testo do Acordo sobre Comércio e 
Cooperação Ecooômica, ce!elndo entre o GovOIIlo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bulgária, em 13 
de setembro de 1993. 

Sala de Reuniões da COmissão, 23 de agosto de 1995.- . 
Teotonio Viela Filho, Presidente - Ney SWISSUna, Relato<- Re
Jl811 Calheiros- Antonio Carios V aladar<s. 

ANEXO AO PARECER N" 509, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José 
Samey, Presidente do Senado Federal, nos tetmos do art. 48, item 
28, do Regimento Thlemo, promulgo o segUinte 

DECRETO lEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o tedo do Acordo sobre Comércio c 
Cooperação Ec:onômka, ""Iebrado eotn: o Governo 
da Rq>ública Federativa do Brasil e o Governo da 
Repúb&ca da Bulgária, em 13 de setembro de 1993.. 
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O Con~ Nacional decreta: 
Art 1 o É aprovado o texto do Acordo sobre Çomércio e 

Cooperação Econômica celebrado, entte o Govemo da República 
Fedexativa do Brasil e o Govemo da República da Bulgária, em 13 
de setembro de 1993. · 

Par.igruo único. São sujeitos ã aprovação dO- Coi,gniSso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acor
do, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Fedei31, acarretem encargos ou com
promissos grnvosos ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este Decreto LegisJa.tivo entra em vigor na data de 
sua pnblicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposi~ em contrário. 

PARECERN'510,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legjslati· 
vo Jf> 44, de 195 (n° 30, de 1995, na Câmara dos De
putados). · · 

A Comissão DD:etora <ipresetiti a redação fmal do Proje-
to de Decreto Legislativo n° 44. de 1995 (n° 30. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o texto da Convenção sobre Proibições 
ou Restrições ao Emprego de Certas Annas ConVencionais, que 
podem ~r consideradas como excessivamente lesivas ou ge
radoras de efeitos indiscriminados, Conhecida como Conven
ção sobre Certas Armas Convencionais. ádotada em_Geneb_~ 
em 1 O de outubro de 1980 e aberta para assinatura em 1 O de 
abril de 1981. 

PARECERN' 511, DE 1995 
· (Da Comissão Diretara) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 81, de 1995. 

A Comissão I>íretora apreselll& a redação Ímal do ~ 
de Decreto Legislativo n• 81, de 1995, que auta:iza a alienação 
pelo Governo Fedeial de uma área de teaas de 4.235 (quatro mil, du
zentos e triDI& e cinCo) hectares, situada no Estodo do Mato Grosso. 

Sala de Reunião da Comissão, 23 de agosto de 1995.- Teo
tonio VUela Filho, Presidente - Ney Suassona, Relator- Antô
nio Carlos Valadures- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N'Sll, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José 
Samey, Plesidente do Senado Federal, nos tezmos do art. 48, item 
28, do Regimento lntemo, promnlgo o seguinte 

DECRETOLEGISLATIVON' ,DEI995-

Autorua a alienação pelo Governo Federal de 
uma área de laTas de 4.235 (quatro mil, duzentos e 
trinta e <inco) hectar.s, situada no l!:stado do Mato 
Grosso-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É o Govemo Federal autorizado a alienar uma área 

de !eiras, de propriedade da União, de 4-235 (quatro mil, duuntos 
e trinta e cinco) heetares, no Município de Jriri, Estado do Mato 
Grosso, com as seguintes caraterísticas: 

a) Processo: INCRA/CR-13 n' 317181; Sala de Reuniões da Comissão, 23 de agosto de 1995.- -
Teotoaio Vilela Filho, Presidente - Ney Suassuna. Relator- Re
Dan Calheiro- Antônio Carlos Valadares. 

b) Localização: Gleba de Iriri, Município de Colider, Esta
do do Mato Gmsso; 

c) Adquirente.: ·Lázaro Guimarães de Souza e GeraldO 
Martins do Canno; ANEXO AO PARECER N' 510, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoU. e en, José 
Sarney, Presidente do Senado Federal, nos tennos di) art. 48, item 
28. do Regimento ln temo, promulgo o seguinte 

DECREfO LEGISLATIVO N" ,-DEi995 

Aprova o teno da Convenção sobre Proibições 
ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Conven
cionais, que podem ser consideradas wmo excessiva· 
mente lesivas ou geradoras de efeitos indiscrimina
dos, conhecida como Convenção sobre Certas Armas 
Convencionais, ad;otada em Genebra em 10 de outu
bro de 1980 e aberta para a assinatura em 10 de abril 
de 1981. 

O Conll'!'SSO Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o Texto da ConvençãO sobre Proibi· 

ções ou Restrições ao Emprego de Certas Annas Convencio
nais, que podem ser COllsideradas como excessivamente lesivas 
ou geradoras de efeitos indiscriminados, conhecida -como Con~ 
venção sobre Certas Annas Convencionais. idotada em Gene
bra em I O de outubro de !980 e aberta para a assinatura em 10 cJe 
abril de 1981. 

Parágcifo único. São sujeitos à. aprovaÇão do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam iesultar em revisão da re
ferida Conveliçãó~ áss1iii como-quaisquer ajusteS coniPli:l:ne-nti
res que, DOS termos do art. 49. r. da Constituição Federal. 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao- patrimônio 
nacional. 

Ait. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua pnblicação. 

d) Soliciláção: Mensagem n' 36, de 20 de janeiro de 1988, 
do Presidente da República. 

-Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. . •. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os pareceres lidos 
vão ã pnblicação. 

Sobre a mesa, requerim<nto que será lido pelo Sr. I' Secre
tário em exercício, Senador' Levy Dias.. 

É lido e aprovado o seguinte: · 

REQUERIMENTO N' 1.126, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

. pensa de publicação, pàra imediata discussão e votação, da reda
ção lioal da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 
194, de.I993 (n' 3.220/92, na Casa de origem), que submete â 
aJl"Ciação do Senado Federiu a indicação de diretores ou "'PI"' 
sentantes brasileiros em orga.njsmo multilateraL 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995- Belo Parga. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o requeri· 
mento, passa-se à apreciação do parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação Ímal. 

Em discussão o parecer. (Pausa;) 
Não havendo quem peça a palavra, encetro a disaJssão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que:imm permanecer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprovado. . 
O projeto volta â Câmara dos Depntados. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 1 e~ Secretário em exexcfcio, Senador 
LevyDias. 

É lidO e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.127, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Intento, zequ:eiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1995 (n• 
437/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Comércio e Cooperação Ecooômica. celebiado entre o <lo
vemo da República Federativa do Brasil e o Govemo da Repúbli· 
cada Bulgária, em 13 de setemlro de 1993. 

Sala das Sessõés: 23 "de agosto de 1995.- Bd!O Parga. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri· 
mente. passa-se à apreciação_ do parecer da Comissão Dixetora, 
oferecendo a redação fmal. 

Em·discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam (:(ueiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à promulgaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Sena
dor Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.128, DE-1995 

Senhor Presidente, 

Nos teiiilOS do art. 321 do Regimento-Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discusSão e votaçãO, da reda· 
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1995 (n• 
30195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven· 
ção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Aimas 
Convencionais que Podem Ser ConSideradas como Excessivamen
te Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados CODhecida 
como Convenção soàre Certas Ánnas Convencionais, adotada em 
Genebra, em 10 de outubro de 1980 e aberta para assinatura em !O 
de abril de 1981. · · -

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995.- ValmirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
mento, passa-se à apreciação do parecer da Contissão Diretora, 
oferecendo a redação fmal. 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não bavendo quem peça a pa.lavia, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa. re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em ·exercicio~ Sr. 
Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" L129, DE 1995 

Senhor Presidente~ 
·Nos texmos do art. 321 do ~gimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Deoreto Legislativon•SJ, de 1995, que au
toriza a alienação pelo Govemo Fedeial de uma ãrea de temlS de 
4.23.$ hectares~ situada. no Estado do Mato Grosso. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de !995.-Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri
mento, passa-se à apreciação do parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação fmal. 

Em disoassão o pareoer. (Pausa.) 

N'"ao havendo quem peça a palavra~ encen:o a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen:~ 

tados. (Pausa.) , 

Aprovado. 

O projeto vai à Câm;ua dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Volta-se à lista de 

oradores. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavta, • 

como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra à 

nobre Senadora Júnia Marise, oomo Líder. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Pro

nuncia o segninte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr. Presiden
te, SRA.s e Srs. Senadores. o metrõ de Belo Horizonte é uma 

. obra que se iniciou há quase 15 anos. Outros metrôs foram íni
ciados após o de Belo Horizonte e já estão concluídos. Por 
exemplo. o metrõ de Porto Alegre, o metrô de Recife e. muitO -
Iapidamente, o metitl de Brasilia, que já está imma fase praticamente 
de cooclusão. 

Pois bem, Sr. Presidente, desde que cbegamos ao Senado, 
temos envidado esforços junto aos 6cgãos do Governo federal, ao 
Presidente da República. para a liberação de vetbas para a conclu
são- do mctrô de Belo Horizonte. Por que isso? Porque o metrô é 
uma obJ:a da responsabilidade do Govemo Fedeial. Foi o Govemo 
Federal quem assumiu este compromisso com a população de 
Belo Horiwnte e de toda a região metropolitana para dotá-la de 
um metrô que possibilitasse o tianspOrte de massa pan a classe 
tiabaibadora. 

No ano passado. conseguimos o apoio de toda a Bancada 
mineira. envidando esforços. e asseguramos no Orçamento da 
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União os recursos necessários para que, neste- ano de 1995, o me-
trõ pudesse chegar principalmente até a região de Venda Nova. 

Lamentavelmente, esses recursos. que são orçamentários e 
não foram contingenciados pelo Govemo Federal, ainda estão sen
do liberados, como dizem os mineiros, a passos de tartaruga, por
que o Ministério do Planejam.ento certamente não tem tido a sensi
bilidade na Jibetação desses rect!ISOS pal1l qUO O metrô !"desse, 
efetivam.ente,. ser enlregue à população. 

Só este ariO, até agota, no mês de agosto, foram h'berados 
apenas R$8 milhões, dos quais somente R$2 milhões chegaram ao 
met:rô de Belo horizonte. E agora nós esfal:DOS SiJido smpreendi
dos com uma infounaçã.o de que parte desses recursos orçamentá
rios. cuja rubrica pertence ao metrô de Belo Horizonte, foram re
manejados pal1l ootras cidades do nosso Pais. 

Daí a nossa intenção de PJlcamin}ar ãMesa .dois requeri
mentoo de illfcmnações. Um, dirigido ao Ministro doo Tnmsportes, 
pata. que S. Ex• informe a esta Casa as razões que o levaram 'a pro
mover o remanejamento àe verbas destinadas ao metrô de Belo 
Horizonte. O segundo reqúerimento de illformações é destinado ao 
Ministro do Planejamento, para que S. Ex' noo illfonne também 
sobre o cronograma de hõeração desses recursos. 

A noosa preocupação, sem chívida alguma, é de que já esta
ritos no mês de agosto e o metrô de Belo HOIÍZQnt.e s6 ~beu até 
agoxa R$2 milhões. de uma verba de quase R$100 milhões. Por· 
tanto, podemos chegar até dezembro sem que as obras possam ser 
concluídas. 

Por isso, são esses os requerimentos de infoi!Ilações que es
tou enauninbando à Mesa pan! que a população de Belo Horizonte 
seja illformada, pelos Ministérios dos Transportes e do Plaueja· 
mento. sobre os recursos destinados, garantidos no Orçamento, à 

--<:OnClusão das obras do metrô de Belo Horizonte. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra 
ao Senador Antonio Carlos Magalbães. em permuta com o Sena
dor Renan Calb.eiros. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES· (PFL-BA. 
Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Se
nadores. tenho, de há muito, mosttado a minha pr:eocupa.ção com a 
silllação do Nordeste bmsileíro e também, já agora, do Norte e do 
Centro-Oeste. Cl1eguei mesmo a solicitar ao GoYemador Tasso Je
:reissati. já faz mais de 90 dias, que, pela sua experiência e a sua li
gação com o Senhor Presidente da República, que liderasse um 
movimento com os Governadores da Região e os Senadores, le
vando em conta o caráter federativo da composiç.ã.o desta Casa, 
pant que estudasse em profundidade os problemas e soluções des· 
saregião. 

Hi pooco mais de 15 dias, na Coorissão ele Assuntos &o
nômicos, ocasioDalmeme debati com os :Ministros de Minas e 
Energia e de Planejamento e p.tde situar a minha posição em rela
ção a esses problemas, sobre1Udo com a disparidade da Região 
com a da Sudeste, em partiallar com o estado de São Paulo, levan
do-se também em conta a característica principal do Ministério: a 
sua formação de muitos paulistas no Governo. O debate teve uma 
projeção maior do que se esperava. Logo depois surgiu o caso do 
Banco Econômico, caso que é do conhecimento da Nação inteira 
pela sua ampla !"b!icidade. 

Farei um relato dos acontecimentos, dando-lhes conheci
mento de muita coisa que V. Ex-s já sabem._Não é a minha verda
de. é a verdade inteira. Sujeita à contestação? É possível. Porinter
ptetação? Talvez. Mas os fatos são inteiramente verdadeiros. 

Joguei, talvez, meu destino e outros destinos que me são ca
ros nesta luta. Mas trazia comigo uma legenda que me foi lembra-

da num dos muitos apoios que recebi depois de encetar esta luta 
das ofensas tantas recebidas. Uma figUra do meu Nordeste me 
mandou, de um líder dos mais expressivos: da nossa Região, que 
em dado momento disse, e repito agora comigo mesmo: "Se minha 
tell"3. me :intima, reminCiO às seduções de outro plano conquistado. 
Fom daqui, ninguém quer compteender esse meu passo. Declaro, 
cheio de orgulho: é porque a miDba terra merece". 

A Bahia merece tudo que eu fJ.Z. e muito mais; tudo que eu 
tenho sofrido de injustiça é pouco para o muito que ela tem me 
dado. Digo sempre -que ela é a razão da minha vida, e enquanto 
vida tiver por ela lutarei. E é isso-qUe estou fazendo, lutando pela 
sua sobrevivência, pela sobrevivência da sua vida econômica, pela 
sobrevivência dos seus filhos, das futuras gerações. 

O caso ''.Econômico" é um caso que s6 aqueles que vivem 
na nossa região podem compreender a sua participação no proc:iêi
soda nossa terra. nos 161 anos de 'existência desse estabelelcimen
to, e no desenvolvimento da Bahia: 

Mas, vamos aos fatos e não nos percamos apenas nas pala
vras. Fui agredido, principa.Imente, nos jamais nem tanto, mais pC
las revistas. SitueDJDs uma delas, que- vai motiVar um processo, 
porque colocru palavras, em relação a pessoas, que eu nunca dis
se. Nunca ofendi a mãe do Presidente do Banco Central. Ele, evi
dentemente, não seria digp.o de ser Presidente do Banco Central 
nem de qualquer coisa, se depois de ofendê-lo dessa maneira con
timiasse a dialogar comigo, e tem dialogado. Ele próprio, disse
me, já escreveu à revista, cootestando. 

A revista Veja, no comr da mmha vida pública, já me deu 
_quatro capas. Quatro capas!. Sempre salientou, em toda a minha 

trajetória colocando-me como um !os políticos mais competentes 
do País - bondade -, talvez até emmdo. A-gora, entretanto, vai para 
o outro lado, para incriminar-me, no sentido, talvez. de atender aos 
reclamos do Olimpo, como se agradasse ao Olimpo ofender, ofen
dendo, também, inclusive, ao próprio deus do momento. Não é aS
sim que se faz, até porqUe ninguém gosta que isso aconteça. 

· As suas: ligações comigo - V. Ex-s bem sabem, porque são 
políticos antigos - eram dà m.aiOF intimidade; _e, de um momento 
para outro, inexplicave~. passa paza o ponto op:>sto. Wao me 
cabe e nem ao Seoado esse exame. V amos ao assumo principal. ... 
porque rudo isso não tem nenhum valor, porque a Bahia merece. 

- E a Bahia sabe porque é que estou sofrendo, até porque, 
quando discuti com o Ministro Serra, avisei que a mídia iria Se 
voltar contra mim, à medida em que eu tomasse as posições - que 
venho tomando e que tomarei sempre que necessário - em favor da 
minha região e do meu Estado. 

Entre o fmal ele abril e o principio ele maio, o Dr. Ângelo 
Sá.. do Banco Econômico, procurai-me e pediu-me para que eu fa
lasse com o Piesidente Pérsio Arida sobre a situação do Banco 
Econômico. Procmei O Dr. Pérsio Ati~ que me recebeu muito 
bem. contando-me a respeito do quadro do Banco Econômico e da 
necessidade de modificações, inclusive com a mudança do contro
le dO poder acionário e da sna direção. 

Disse-lhe que era importante que isso se fizesse e que. na 
medida do possível, ele lutasse pal1l que empresários baianoo fi. 
cassem à frente do Banco. Ele af"umou que ern. uma reivindicação 
justa e que a saída do grupo majoritário era impõrtante; e que o 
Banco Central estava disposto a rmanciar o grupo que entrasse 
para participar do Banco e soerguê-lo, na medida do necessário e 
do interesse do sistema fmanceiro. 

Comuniquei isso ao Dr. Ângelo de Sá. Depois, tive novo 
encoD1ro - este, casual - com o Dr. Pérsio Arida no Aeroporto de 
Brasília, pergtmtando-Ihe sobre o assumo. Isso aconteceu por vol-
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ta. se Dão me eDgano. de 15 oo 16 de maio; era_uma quinta-feira; 
ele ia para o Rio e depois para São Paulo, e eu para a Bahia. Ele 
me disse que a situação me!hOiara, mas que era importante a mu
dança do controle; que baneo do tamanho do Econômieo não po
deria nem deveria quebrar, porque era muito ruim para o sistema 
fmanceiro; e que o Banco Central estaria à frente para resolver os 
seus problemas. 

Estive eom o Ministro Malan par.llr.ltar do problema do ca
cau, que. digo de passagem, fcn resolvido pelo Presidente daRe
pública na véspera de ir Sua Exeelência pal1l Washington - até 
hoje, aliás, não foi pago nada a nenhum cacanicuhO< dos emptésti
mos daquela ocasião. 

O Ministro Malan também me faloo da neoessidade wgeDt.e 
de se tomarem essas providências e as discussões se encaminha
ram nesse sent.ido. Ele sugeriu. na troca de conversas, uma pessoa 
de credibilidade e com CODherimento do assunto para tra~ do 
proble~ que seria o economisla Daniel Dantas. Eis por que o Dr. 
Daniel DaDlas entrou ne~ questão. O Dr. Daniel I;lanlas entrou 
para servir e Dio para se servir; entroo para trazer soluções e não 
para dificultar. 

No Ceará, quando do aniversário do Baneo do Noxdeste, 
proferi um disçurso. Lá estavam o Senador Sérgio- Machado, o 
nosso saudoso Deputado Jackson Pexeiia, o Deputado Bonito 
Gama e Uma sêrie de oo.tros Parlamentares presentes naqu~la reu
nião- Discursei naquela ocasião, defendendo o NO<deste. A noite, 

Por que esta mesma equipe económica- o Ministro da Fa
zenda exa o Presidente do Banco CeDIIal, o PresideD!.e da Reoúbli
ca estava paxa se empossar e, evidentemente, não desconhea.a_ a 
intervenção do Banespa e do Banerj - não deu o mesmo tratamen
to ao Banco Econômico? Um é privado e o outro é público? A lei 
não distingue~ e todos os articulistas salientaram isso, incfu.sive o 
ex-Ministro João Sayad, o autor da lei, o ex-fo4inistro San~(? Ra
mos. A~ mesmo em relação aos depósitos o Banco Central prOce
de diferente, oomo se pudesse separnr-se o depositanle de um baneo 
em relação a ootro. O depositante do banoo é um em qualquer banoo-

Quem fiscaliza os bancos? É o Banco Central. Quem é obri
gado a mensalmente, d.iariamente, quinzenalmente, trimestralmen
te a verificar os balaoços dos bancos? Quem aprov& esses balan.
Ç?$• direta ou indiretamem.~? Quem assiste aos bancos crescerem? 
Quem autoriza tudo isso? E o Banco Ceniial. caso contrário não 
haveria razXo para uma estrutnia tio grande, tão custosa a existir, 
num País tão pobre e tão c::cuente de tantas coisas. 

Evidentemente que tudo issO aconteceu. E eu posso dizer 
a~ senhores, com muita propriedade. Vou~ a transcrição do 
artigo pu Plicado na revista Exame de hoje. E Mário Henrique Si
monsen quem fa.Ia.: 

no jantar, o Ministro Malan chamou-me para um canto e volta! a 
falar nesse asSUDto. Se não me engano, isso ococ:eu _no dia 19 de 
julho. Disse-me: ''Precisamos apressar a solução para o Bab.co ... 
Econômico". Falou em proporcionalida e. se não me engano, fi
coo mais ou menos situado em um IUÍl:nero que ele ainda queria 

-maior, mais de 40, 30 para esses altros qUe iam entrar, 30 para os 
que estavam com o coo.lrole e 30 para os acioni.stas diversos. Ele 
ainda queria que essa proporção fosse maior. 

'_Um mínimo de bom senso nos obriga a conferir 
dignidade e também responsabilidade à fiscalização ban
cária. Ela é indispensável P""' co!Djlensar o problema da 
informação assimét:ri.ca: o público nem tem meios para 
avaliar a qualidade dos ativos nem a veracidade dos ba
lanços das instituições fmanoeixas, e por isso delega au
cfuoria ao Banco Cenl!31 Isto posto, a autoridade não 
pode comportar-se como médico cuja linica responsabi
lidade é assinar atestados de óbito. Quando uma institui
ção ímanceira quebra, a culpa não é apenas de seus diri
gentes, "até porque os bancos não costumam moner de 
morte súbita. Pelo menos por omissão, também é culpa
da a fiSCalização bancária, por Dão ter agido a tempo. No 
caso do Banco Econômico, cujos problemas se tomaram 
notórios, há pelo [!letlos vários meses, a responsabilida
de por omissão do Baneo Cen!Ial é evidente. Diga-se de 
passag~ na teoria da Lei n° 6.Q24, o objetivo da iDter-_ ... 
ven_ção é recuperar os bancos malgerldos. Na prática, a 
intervenção tru!Sf01:m00-se em simples porta de entrada 
da liquidação extrajudicial, seja pela deelaração tardia, 
seja pelo desinteresse oo incapacidade dos interventores 
em sanear as instituições sob sua a.d.minis1ração. 

SUigiu a reportagem da xevísta Veja. O que houve? Queda 
de depósitos. Sai uma reportagem contra um Banco que, em de
zembro,jáestava sendo socorrido com 100 milhões. Aí, já deveria 
estar eom 400, 500 ou 600. Pergunto a V. Ex's se pedi paza socor-
ro de !O, 100 oo 500 milhões de reais. N""ao, nem V. Ex's também. 
Quem socoueu. porque quis, foi o Banco CentraL Por que o Ban-
co Central não interveio antes? ~ao sei. Por que o Banco Central 
não tomcu atitude antes? Não sei. Por que contiimaram as démar
ches? Também não sei. Sei que na sexta-feira da intmrenção fui 
avisado - e já vinha sendo. de que ela deveria ocorrer em dias an
teriores. Telefonei ao Senhor Presidente da.'Repú:blica. às 8 horas e 
50 minutos, e diSse a ele que visse a gravidade do proble~ o 
problema dos empregados do banco, dos seul><iepositantes, o que 
esse banco representava pam a ecooomia ba.iaD.a.. O Presidente me 
disse que garantia, como PresideD!.e da República, que os depósi
tos seriam. bem como as aplicações, inteírameme CumpridoS. 

Às 8 horas: e 50 minutos da sexta feira, dia da interven
ção, sucederam-se mais três oo quatro ligações ao Presidente 
da República. Na última delas, admitiu uma reunião, no domin
go. entre Sua Excelência, o Ministro Pedro ma1an e o econo
mista Daniel Dantas, para ver se havia ainda uma solução, uma 
fusão bancária ou uma fórmula outra qualquer. O fato é que 
não houve, e aconteceu a ~eação natural minha e do povo baia
no. Se ela foi excessiva, não tenho, como baiano, do que me ar
repender. Se é do meu temperamento, não teDho do que me ar
repender na medida do que fiz o que o povo baiano queria. O 
que posso dizer é que se dava um tratamento inteiramente desi
gual em relação ao Banespa e ao llan<l:j. 

Ora, Exoelências, o Banoo Central fiSCaliza ou não, pode ou 
não intervir em qu-alquer mómento, ·a qUalquer hora. Quem fez va
zar o seu relatório secreto para uma revista? Qoem fez vazar o re
latório secreto- do Banco? Por que não fez a intervenção na quinta 
ou na sexta-feira. quando a Broadcasting* anunciou para todo o 
País que haveria uma intervenção? Por que então não se fez a in
tervenção nessa hora e se deixru que as cmridas e con:idas ocor
ressem? Por que os fundos, inclusive do Banco Cent.ta.4 lastrea
vam o Banco Econômieo, e a própria Centros, do Banco Cen1!31 
retirou esses fundos na véspera? Evidentemtmte.São perguntas qtie 
não têm =postas. 

TécDi.eos e buroer.llas do Baneo Central também solicita
tam à Diretoria do Baneo Central outras intervenções em cultoS 
bancos e não foram atendidos nas soas pretensões. Não há por que 
punir a administração só porque o baneo realmente tinha culpa e 
deixou de cumprir essas finalidades. A administração tempor.lria 
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resolveria bldo isso. Também queremos a punição dos responsá
veis. Por esse caminho, também podia ser feito. E quando se suge
riu que a Bahia desapropriasse as ações do Banco Econômico por 
um preço simbólico, possaudo-as todas pua o Banco Ceniial, fez
se para proteger esse mesmo benco. Sim. proteger o Banco Centtal 
dos conlroladores do Bauco Ecooômico, em virtude dos inúmeros 
prooedeutes. Ao longo do tempo, nos pleitos judiciais contr.l o 
Banco Central~ os aciOIIÍstas control.adoMs sempre venceram e es
tão pua roceber fmtunas do Eririu, com ~ caso do Comind, da 
Delfim e do pt6prio Banco Sul Brasileiro. Vencemm as questões, 
e O etário vai pagar. Se fosse desaJrO:Priação, não haveria paga
memo. POI:' isso, querla.mos o Decreto de d.esapropriação, que foi 
feito pelo melhor escrit6rio em matéria do advocacia de ações no 
JlrasjL Ia-se desapropriar por um preço simbólico, até pua que os 
acionistas - todos eles, inclosive eu, não tivessem direito a recla
mar um centavo que fosse pelas suas ações, e, se fosse compra oo. 
qualquer outr.l coisa, poderiam reclamar. Querfamas a desapro
priação simbólica porque a privatizaçio seria rápida. O objetívo 
cm esse: privatizar, ningutm queria estatizar. Não liavia nenhuma 
contradição no que pregá.vamos com o que desejá.vamos fazer. Ne
nhuma! Nenhmna! 

O que se queóa, o que se ca:nbinru foi frlvatizar, direção 
profissional;zada, escolhida pelo Banco Centtal. naquele curto es
paço, miximo de setenta dias. Seria necessário a captação de re
cursos, pxque o banco estaria forte com a economia baiana qoe
Ielldo reabitá-lo bem como o dever lllOI3l de reabilitação. Tudo 
isso foi combinado; esse acordo foi fechado; as circunstincias que 
não me cabem examinar, fizeram com que o aeoroo-não pudesse 
=cumprido. 

Não me vale aqui tratar mais desSe assunto, pois já se pas
-SW em j:dgado como ·coisa não acontecida. AçODt.eçeu e não acon

teceu- O que nós queremos., evidentemente, ~ que se encontrem 
caminhos. 

Quanto às sanções aplicáveis aos ex'administzadores como 
diz o professor Mário Hemique Simocsen, elas são a.s mesmas 
tanto no Regime da AdminislraÇão Especial Tempor.íriil quanto na 
intervenção oti liquidação extr.ljldicial A conida dos ~tes 
só ocom:u, porque a indiscrição da burocmcia pemlitin ó vaza
mento da notícia de que o Banco Econômico estava prestes a so
frer imervenção e que, por isso, o diDheiro dos coaentistas e apli
cadores ficaria bloqueado. A decretação do Regime de Adminis
tração Especial Temp<>J:3ria. afastando esse risco do bloqueio, ces
saria a con:ida ao Banco. Por último, o Regime de Administração 
Especial Temporária não tenta salvar ex: acianistas diretores ou 
conselheiros das instituições geridas tememriãmenle, mas apenas 
os seus depositantes. De resto, di= que o Tesouro não colocará 
um centavo pua salvar um banco frlvado, mal gerido, é pwa de
magogia, pois o Banco Central já enterrou no Banco Econômico 
uma diDheirama que diflCilmeJ?!e senl. lJ'C'lperada na intervenção 
ou na eventual liquidação extmjldicial E possível que esse prejuí
zo não seja computailo no déficit opemciODlll do setor público, 
mas isso só. prova que a contabilidade da União é tio pouco con
fiável quanto a do Banco Econômico. 

Essa diDheirama poderia ter sido economizada sem traumas 
para_ o mercado, se meses atrás o Banco CentJ:al tivesse agido pxe
ventivamente, submetendo o Banco Econ8mico ao Regime da Ad
ministração Especial Temporária e se cumprisse o disposto no art. 
18 do Decreto.J.ei n• 2321, segundo o qual "o Banco Centta! pro
movem responsabilidade oom pena de demissão do funcionário ou 
diretor que permitir o descumprimento das DOID:laS referentes ;\ 
conta de Reservas Bancárias." 

SeJJhores. a Babia está sofrendo muito ~m esse problema. 
e o Nordeste também. Lutamos IXJI' uma solução e CODÍ13Dlos que 
o Presidente Femando Hemique vá encontrá-la. 

Espero que boje tenhamos uma solução ou o princípio- de 
uma grande solução. Hoje teremos o passo principal. tenho certe
za, pam uma gr.mde solução. 

Apesar de llldo que se falou, das Ílltrigas que se fiZe.,;;., 
das mágoas que famm de parte a parte, dos baianos, dos seus líde
res, dos seus parlamentares, e tamMm das reações dos baianos que 
magoaram as autoridades, e em particular o Senhor Presidente da 
Rep.íbli~ acho que poderemos encontrar as soluções. 

Os homem p6blicos são para os manentos de grandeza e 
nós esperamos que isso aconteça. Nunca deixariamos, quaisquer 
que fossem as circu:nstâncias de estar aqui cumprindo os nosSOs 
devexes para com o Pais, vetando as reformas que lideramos, mo
dificando o País naquilo que precisava, deveria e deve ser modifi
cado. As nossas responsabilidades são muito grandes pam serem 
diminuídas com os episódios que, por maiores que sejam. afetam. 
todo o Continente e até mesmo o País imeiro. Sabemos. ~m. 
que temos deveres com a nossa tell'3. e Cllmpriremas os nossos de
veremos coma Bahia. Coní:umJ.os ria solução. 

Von pedir ao Sr. Pn:sidonte do Senado, Senador J~ Sar
ney, sempre atento como Presidente do Senado e como Presidente 
da República, que faça tr.mscrever nos anais desta Casa os artigos 
do Dr. Mário Henrique Simonseme de Sérgio Werlang.São de ar
tigos que acabam com qualquer dúvida a respeito desse assunto e 
que eu não vou ler pam não cansá-klo; tcdavia, é do meu dever fazer 

,com que a Casa os conheça. São defmitivos pua en<oÜirar caminhos. 
Nós·(iÔêm:nos encootrar os canúDhos. N6s vamos CDCODtiá-los, por
que tenho certe2a do que esta tam~ é a disposição do Governo. 

O Sr~ Josaphat Marinho ~ Pem:üte-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ANrONIO CARLOS MAGALHÃES - Pois não, 

Senador Josapbat Marinho. 

· O Sr. Josaphat Marinho - Nesta altura do seu =mo dis
cuao, pennita que Dle diga - e a.çredito que tem nisso o apoio do 
Senador Waldeck Omellas- que V. Ex• fala em nome da bancada 
baiana nesta Casa. Podeda até acrescentar, pela presença do com
panheiros nossos da Câmara dos Deputades, que V. Ex• fala em
nome de toda a bancada baiana. V. Ex" situa o problema exala
mente dentro do alto espirito com que a Babia está reivindicando 
os seus direitos: a defesa de sua economia. É isso o que se quer. V. 
Ex• reclama gr.mde solução, uã~ em nome de partidos de grupi>S, 
mas em nome de toda a Bahia. E com esse espírito que lhe trans
mito a nossa solidariedade em tudo quanto está reclamando em de
fesa de nosso Estado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Eminente 
mestre, agmdeço o aparte de V. Ex•, porque, de fato, o mesmo tr.l-
4uz o pensamento não s6 da nOSsa Bancada, mas de toda a Bahia.., 
que tem sido solidária nesse tr.mse por que passa. Tenho certeza 
de que há de encoutrar, até mesmo pela solidariedade de todos os 
baianos. a COIIJp~"eensão do Governo FederaL. 

O Sr~Eicio Alvares- Pemilia~me V.Ex•umaparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Concedo

lhe o aparte. 

O Sr. Eldo Alvares - Senador Antonio Carlos Magalhães, 
neste momento, falo como Líder do Govemo. Também· não posso 
desassociar a miDba participação cano membro integrante da 
Bancada do Partido da Freme Libetal. Hoje, V. Ex• fez uma Oia

ção de serexrl.dade e dat uma demonstração inequívoca de um sen
timento de patriotismo que merece ser exaltado; V. Ex .. se alteoo: 
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de uma forma que merece os nossos aplausos; não deixru dúvida.. 
em momento algum da esteira hlm.inosa da, sua vida, de que é um 
político conhecido por todos pelo acendrado amor à Bahia e por 
falar as coisas de coração aberto e com uma habil.i.daÓe muito pes
soal. demonstrando sua inteligência pennanente e sua seriedade no 
ttato das coisas p.íblli:as. V. Ex" fez muito bem esse tegislro, que 
há de ficar gravado oos Anais desta Casa como um momento his
tórico, como um episódio que, rea!meo.te, alcançru repercussão 
nacioi!al. Companheiro de fronteir.l, devo dizer-lhe que, de V. Ex", 
s6 rcoebi lições de liatemidade politica e, nmito mais ainda, lições 
de incentivo. Mesmo nas l>oras de desdita da politica do meu Esta
do, a solidariedade de Antônio Carlos Magalhães fazia-se presen
te, garantindo que eu não encCaasse a minha vida pública e pros
seguisse caminhos afora, apesar dos obGtá~los qu~ Y- E_,ta conhe
cia muito bem. Falo hoje independentemente do Uderdo Govenxi 
e IeCOlho das suas palavras uma lição magn!fica de gr.mde7a,·liçó
es também de respeito e admiração. Quero proclamar de público 
que o Govemo devota à pessoa de V. Ex" profundo respeito e ad· 
niiração. Se o GovemO peJJSa assim. o nosso Partido, Senador An
t8nio Carlos Magalhães, teÍn V. Ex" na conc!içã.::> de inaror líder, Jí. 
der que, dentro do modo carncteristico de fa= politica, cada dia 
marca a vida do no_sso Partido com exemplos magníficos do bo
mem público que sabe c:uhiVar e digniÍlcar o seu mandato mas não 
:Perde nunca as razões da sua origem. neste caso a Bahia. que V. 
Ex•· proclama com tanto amor e com tanta dedicação. Quero dizer 
neste instante, Senador Antônio Carlos Magaib.ães. que o Govemo 
do Presidente Femando Hemique Cardoso reitera, de público, 
apreço e homenagem a V. Ex•. E ao longo dessa esteira que se es
tendeci. por mais praticamente três anos e meio de mandato, não 
tenho dúvida de que a sua presençay com. a seriedade que ca.rac:teri· 
zou o sen pronunciamento, será fundamental não s6 para dar ao 

-Brasil a perspectiva ecrinômica que almeja, mas, acima de tudo, 
para gam>tir a efetivação das medidas que o Govemo tem propos
to ao Congtesso Nacioi!al. O nosso Partido, Partido da Ftente Li
beral - mais do que mmca quero proclamar neste instante, porque 
sei que é o sentimento de tcxlos- está unido na solidariedade que é 
espontânea a Ant.ôoio Carlos Magalhães, unido tambéni na certeza 
de que deve ao Govemo do Presidente Fernando Henrique Qudo. 
so a lealdade do nosso apoio, a lealdade da nossa solidariedade. 
Para ser breve e encemr minhas ~avras.. quero, ao fazer esse re-
gistro, reiterar de público aquilo que é o sentlineritQ-cci:miin dos 
seus pares: V. Ex•, com a grandeza daqueles qy.e compreendem os 
vOO. de altitude, sai engrandecido desse episódio. Um homem que 
luta pelo seu Estado, um homem que luta pe_Ia sna gente não preci
sa ter, de maneira nenhuma. a rernmbânGia. nacional. Precisa ser, 
acima de tudo, fiel as suas origens. E neste episódio, reitero, Sena
dor Antônio Carlos Magalhães. V. Ex• fez nascer em todos n6s a 
história de um passado marcado pela solidariedade, solidariedade 
que foi dada de maneira espontânea, efetiva. sem qualquer Confia
partida. E é um nome desse seu comportamento que nenhum dos 
seus companheiros da Bahia deiXa de reconhecer o Antônio Carlos 
solidário, o AD.tônio Carlos companheiro, o Antônio Carlos com: 
bati v o. Quero dizer, menos como Uder do Governo Femando Hen
rique Cardoso e mais como seu adinirador e companheiro do Parti
do da Freme Liberal, que o Antônio Carlos Magalhães que coDhe
ci há muitos anos, antes de ser Govema.dor do meu Estado. conti
nua a ser o Antônio Carlos de boje na espontaneidade da sua fran
queza e, muito mais ainda. na sincetidade do seu discurso, discurso 
patri6tico em favor do País, em favor da sua tem.. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃE~r. ~ · 
o aparte do nobre Uder Elcio Alva.I"ey, que me distingue há muito 

tempo com a soa amizade e por quem tenho não s6 apreço como 
político, como homem público. mas também como amigo.. Sei O 
que V. Ex• representa em verdade para todos nós nessa Liderança, 
cargo muito dificil,. mas que tem desempenhado com muita com
petência. Daí por que o seu aparte inccxpora-se ao meu discurso 
para se tomar- se era pequeno- um poo.co maior. . 

O Sr. Roberto Freire- V.&.•mepemliteumaparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES· Com mni-

to prazer, Senador Roberto Freire. · 

O Sr. Roberto Freire • Senador AntoDio Carlos Magalhã
es, o discurso de V. Ex" tem mna importância nmito gr.mde nc 
momento que estamos vivendo. Ele pode provocar aquilo que hã 
:i:Ihlito tempo temávam.os provocar e não conseguimos, até pc>IqUe 
sempre estávamos do lado contrário ao sistema ímanceiro, seja pOr 
posição partidma, seja por posição ideológica. V. Ex" faz parte 
desse sistema e conseguiu, hoje~ exatamente, fazer aquilo que 
sempre pretendemos e fomos muito pouco ouvidos: desnudou o 
conluio que, em nosso Pais, existe entre o Estado e o sistema fi
nanceiro privado. Talvez a gnmde lição que se possa tü:ar desse 
episódio decorra- do fato de que quem participa desse processo 
pôde testeiiDlllhar concretamente o relacionamento espúrio do 
Banco Centml com o sistema rmanceiro br.tsileiro. Trazem com
provação disso aqueles que. muitaS Vezes fraudando o sistema fi
nancem:, brasileiro, uão se prejudicaram em ações na Justiça e se
rão rissa:rcidos não ia.bemós em qu:amo por todos nós. Nenhum 
banqueiro que sofreu intervenção ou liquidou seu banco é hoje um 
cidadão comum. Todos continuani com a mesma vida de banquei-

,.. ro. Esse discurso tem a importância de fazer-nas começar a pensar 
que é o momento de se parar com o cooluio. Infelizmente, a solu
ção que se pretende dar ao Econômico ou aos bancos que sofrerem 
intervenção é a cootinnidade, tanto que propostas mir.lbolantes 
surgem e talvez '{X)ssam gerar ações no JudiciáriO mais ~v~s do 
que a negociação que anteriormente se fez com out:rcos bancos que 
sofreram liquidação. Refiro-me ã desapropriação siiílb61ica, que 
começa a criar problema m pt6pria Conceitnação. No Direito bra
sileiro, desapropriação oColre por utilidade pública, por interesse 
social para f'ms de refoona ·agrária. Pergunto: qual a utilidade pú
blica, em nível do coujmto da sociedade? de se salvar uma empre:: ... 
sa financeira insolvente? Trata-se de uma empresa que não está 
apenas em dificuldades por conta do Real. da queda da inflação ou 
da não existência daquela especulação.f'mancelia desbragada que 
tínhamos antes - e que continua existindo - mãs pela má gerência 
ou incompett!ncia.. Além dos levantamentos noticiados pela im
prensa e não desmentidos. comprova a veracidade dos fatos o sa
que ptévio, ocorrido ~ounente à. Ultervenção, feito por alguns 
acionistas. O fato é que esse Banco criou uma ''Opera.ção Uruguai" 
de tão péssima memória paxa todos nós do Sr. Femando Coll:r, 
que se não foi ignal deve ter ~ido assemelhada. Não podemos dei
xar de considerar esse episódio como algo que simbOliZe" unia -mu
dança do Estado brasileiro. Ele tem que ser publicizado; não pode 
continuar seUdo apropriado pelos setores ecoo.ômicos dominantes. 
N6s políticos não podemos ser despachantes desses interesses. 
Nesse sentido, saliento a importância de desnudar esse conluio e a 
necessidade de, a partir de agora, o Presidente da República ter 
coodições de mudar. Essa discussão gim em tomo de algo que, 
com.o falou V. Ex•. aconteceu c não aconteceU. Vou entrar nessa; 
ponpie dessa discussão não participei e tenho as várias versõeS. 
Gostaria que o Presidente ficasse com a sua última posição. Já se
ria uma mudança. Dinheiro público não é para salvar incompetên
cia, má- gerência e nmito menos insolvência de empresa privada, 
seja qual for, mesmo uma. empxesa. do porte do Banco Económico 



Agosto de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 307 

e da importância que possui. não apenas para a Bahia mas para 
toda a nossa região. 
. · . O SR; ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - O apOrte 

de V. &.• pode ser divididÓ em cinco ou seis etapas. A primeira 
delas, eu poderia aceitar, n:almente, o Banoo Central pode ler liga
ções: com áreas econômicas. Outz:a, não concordo em nada com o 
probJema·da desapropriação- Nada é tãD importante para uma eoo
nôm.ia cjuanto um banco, mesmo privado, que tenha ligações com 
os setores mais produtivos do País. Isso é um pouco dos estatizan~ 
tes que yiyezp. na ~ incompetência, qu~ndo manter um Estado 
naqueles moldes .antigos, superados, como é do feitio de V. Ex". 
ISsO é realmente o viés de v. ex·. que, não "qUer rea.Imenie cOnser~ 
~.~EStado, q':ler.manter o Estado atrasado. E n~s. não. QUe~ 
.m.odifl.<?.-lo. Cone<rdo com V. Ex• quando acha que deve punir os 
acionistas zesponsáveis do Banco, que, por má adminisuação. real
mente Ievar.un_o J;Wlcoa essa situaçio. Nisso concadamos intei
ramente. Aqui não se defende acionista contrOlador, não si defen
de adririnistrador do Banco: aqui se defende um instrum.en.O de 
progte!SO do Noi:deste e ira miDha terra, que, infelizmenté, ·tem 
nesse Banco, seja ele bem ou ma1 administrado, um fator de de
senvolvimento muito grande. 

Portanto, podeifamos discutir isi;o muito tempo, mas: no 
momento não :vou discutir com. V. Ex•. Reservo-me para outra 
oportunidade. porque quero comandar o meu disanso e não voo 
perder tempo numa discussão com V. Ex• hoje. Transferimos esse 
debate para outro dia pocque eu gosto muito de debater com V. Ex". 

. O SR. PRESIDENTE (José Saniey) - Nobre Senador M1-
tonio Carlos Magalhães,.a Presidência-déseja lembrar que V. Ex• 
dispõe de apenas CÍllc9 minutos pari concluir seu pronunciamento. 
Portanto, não há tempo para concessão de apartes. 

O Sr. Pedro Simon- Pennit~me v. EX• um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Coincinco 
minutos não posso dar aparte ao Seila.dOr-Pedro Simoii inmca. Mas 
concedo-lhe um minuto, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon -O Presidente José Samey vai com
preender a importância e o significado do pr<m.unciamento de V. 
Ex•. Lembro aqui a figura do extracm:linário· Senadot Nelson Car
neiro. O Senador Nelson Cameito fazia seus brilhantes Pronuncia
mentos, mas., às vezes. quando S. Ex• assoma"!a à tribuna, qt~_em 
falava era o Agapito Durão: O Agapito Durão exa um personagem 
que ele criava quando queria dar uma outra mensagem diferente 
da dele. V. Ex• merece o meu maior respeito. Tll'O o meu chapéu. 
V. Ex.• tem razão, o Senador Roberto Freire _pensou que ia fazê-lo 
sair. Hoje está. falando o A.utoninho Temura. nãO é hora do Anto-
n.ioho Malvadeza. Acho-o muito competente. II:rito-me comigo 
quando vejo a competência de V. Ex•. porque eu sou o Pedro Si
mon de sempre, gesticulo, grito. Quero api1?I1der com V. Ex•, ain
da que seja nesla altura de minha vida, porque pemo que V. Ex• 
está correto. Hoje é hora de fazer o d.isanso que V. Ex• está fazen
do. Af'nmo, com toda sinceridade. que é correto o discurso de V. 
Ex•. V. Ex• ressalta que "aconteceu e não aconteceu". Nessa frase 
está dito rudo. Aconteceu e não aconteceu. Cada um interprete 
como quiser. Eu sou daqueles, digo de coração, que torço para que 
as coisas dêem certo. Que bom se se encontiar um grande entendi
mento na Sabia! Que bom se se encontrar um grande entendimen
to entte V. Ex• e o Presidente da República! Que bom se chegar
mos. :respeitando, como diz V.&-, as normas e os princípios ge
rais .. a um grande eiJlendjrnento com relação a essa questão! Mas 
não podia deixar de reconhecer essa competência de V. Ex•. Não 
há dúvida alguma. V. Ex• tem razão, V. Ex• conduz o seu discurso. 
Não tenho nenhuma dúvida de que, se eu fJ.Zer mn ~tro tipo de 
pronunciamento, eu iria ficar falando. sozinho. Este é o momento 

do Antonio Temnra. Digo-lhe com toda sinceridade que, se. eu fOs
se V. Ex•, o Antoninho Temura é melhor do que o Antoninbo 
Malvadeza. 

O Sr. Hugo Napoleão - V. Ex" me permite um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço V. 

·Ex• com prazer, nobre Senador Hugo Napoleão. 
O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador Antouio Carlos 

Magalhães, na semam passada, fui a um progruna em cadeia na
cional de televisão e afirmei que V. Ex• estava exercendo um legí
timo direito e, com o II>OS""' afinco de sempre, tratando dos assUn
tos da sua Bahia. Isso foi dito publicameole. E, na segunda feira, 
também da semana passada, tive a op<rtunidade de diur a V. Ex". 
neste plenária. que. se dificulda.des V. Ex• tivesse para inscrever
se po< excesso de oradores, V. Ex" teria o horário da Liderança do 
Partido da Frente Liberal para manifestar-se. Quero jlstamente fa
zer os votos para que o que V. Ex• preconiza realmente aconteça. 
Muito obrigado. · . . 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Muito ob-
rigado. • 

o Sr. José Alva- V. Ex" me per1mte um•E'UIO? 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES - Ouço-v. 

Ex" com prazer, nobre Senador José Alves. 
o Sr. José Alves - Quero manifestar a miDha mais sincera 

admllação e solidariedade ao Seuador Antouio Carlos Magalhães 
pelo seu empenho e pe!as negociações que S. Ex• desenvolveu, 
nos bastidores e publicamente,. em favor de uma solução maís · 
equânime para a citada instituição fmanceila do seu Estado, uma 
solução menos traumática do que a intervenção: um tipo de equa· 

_cionamento que desse à clientela do Banco o mesmo tratamento 
dedicado a outros bancos, como DO caso do Rio de Janeiro e São 
Paulo, onde foi decretada ,a intelvenção em regime de adminjstra.
ção especial tempcciria. E um gesto muito mais em favor do pú
blico do que propriamente do banoo, embora a todo homem públi
co também preorupem os fatos econômicos que atingem direta
mente a popllação e? eri.tre esses, os abalos que possam ser desen· 
cadeados no sistema fmanceiro, em que grandes bancos. como o 
Banespa., o Baneij, o MeR::antil dePemambuco, o Comercial de 
São Paulo, o Meridional c outros estio no sufoco. A atimde de V. 
Ex• à procura de soluções Jiegociáveis para o problema. os enten
dimentos que manteve, o apoio que Wsoou para sua hlta? na cxM .. 
pectativa do povo baiano e nordestiDO, não poderia ter rutro desM 
dobramento. Tanto V. Ex• não se omitiria. como nunca se omitfu 
nos assuntos que dizem respeito aos interesses do Nordeste e da 
Bahia. nos temas de interesse nacionaL quanto o povo que repre-
senta nesta Casa ti:oha certeza de que V. Ex_• seria o seu porta-voz. 
A Bahia não ficaria calada diante de um evento de tal magnitnde. 
Em toda esta crise que se JXOCUl'OU forjar, alimentando noticiários 
com especulações e intrigas deSDecessárias, provenientes dos de-
sencontros de informações, quem mais saiu perdendo foram os 

· conentistas do Banco - com essas limitações aos saques - e tam
bém a crec::~bilidade na segurança e liquidez no sistema finãnceiro. 
pois a indústria do boato sobre as eventuais difiruldades de um 
banco, ui:Da atividade im=sponsável e crimiDosa. gera a COirida aos 
caixas. que é o fenômeno mais temido pelas iJlsriD,içêies fmanceiras. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Muito ob
rigado a V. Ex•.Agradeçoo aparte do Senador José Alves, o apar
te do Senador Pedro Simon, poo: cujo gabinete sempre passo para 
me inspirar, pOis é meu vizinho. Daí por que está tendo essa bon
dade comigo aqui 110 ple!lário. Agrndeço aiDda ao meu Lider Hugo 
Napoleão, que, desde a primeira hora, socorreu~ me com sua soli· 
dariedade e do meu Partido, que não me faltou um s6 momento 
nesta difícil fase por que atravessa a Bancada baiana com esse pro
blema do Banco Ecan6mico. 
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Meus senhores, quero fmalizar dizendo que a solução é fá
cil e pode ser ellCOD1rada. Acredito ~e boje se comece a vislum
brá-la dentro em pouco, conforme deseja Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República. --

Nesse epís6dio, vale salietJtar que as calúrllas, as invenções 
foram de tal ordem que até mesmo enxertaram frases dó Presiden
te Itamar Franco contra mim. 

Todos coDhecen:t a miDha posição oom o ~ Itamar 
Franco, e atnl:Juírun frases de S. Ex' COD!Ia mim. <jlle ele fez questão 
do negar em telefonemas. duas vezes, ao Presídonte da Câmata dos 
Deputados. F= frases p.>blicadas nos jamais e nas revistas por 
pessoas que. por não terem respeitabilidade, fa= inserir, como de
claração do ex-Presidente, pal.avtaS que S. Exa não declarou. 

Outras do mesmo modo fcnm feítas, nrim-~chamento que 
não tem cabimento mais na imprensa de hoje e que realmente são 
fruto da falta do maturidade e de canlter do muitos qlle praticam a 
politica e do alguns poueos que praticam o jomalismo. ~ -- · 

Seja como for, g.unpri o meu dever. Espero uma solução 
que seja boa para a econODi,i.a. baiana. que seja boa pãra os ca:ren
tistas, como pediu e disse que tiDha direito o próprio Presidente do 
Banco Central, quando ele disse aqui que eu tenho :mzão nessa en
trevista; e que seja também boa para os empregados do Banco 
Eçonômico, para os bancários. São nove mil bancários que não 
podem ser demitidos. São nove mil bancárioS que trabalham. que 
têm suas famílias, que precisam amparo, que precisam do apoio do 
Governo e precisam sobreviver. Com~ espírito, eu deixo a tri
buna certo de que o Governo b:asileiro vai entender agoxa essa si
tuação e que vai encontrar o caminho para agradar não só a Bahia, 
mas par.o agradar o pxóprio Brasil. 

Muito obrigado a V. Ex•. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AN· 
TONIO cARUJS MAGALHÃES EM SEU PRONUN· 
CJAMENTO: 

À MARGEM DA INTERVENÇÃO NO BANCO ECONÔMICO 

Mario Henrique Simonsen 

Por trás da comédia de enos que foram as idas e Vindas do 
govemo no episódio da intetvenção do BancO Econômico há _um 
aspecto importante e até agora muito pcuco cOmentado sem um 
Seguro-depósito abrangente, a decretação do Intervenção ou liqui
dação extrajldicial em instituição fmanceira de grande porte nos 
termos da Lei 6.024174, é um absurdo coU!J,mde:nte. Isso potqUe 
os maiores pre,Pdicados são os depositantes de boa fé, que não s6 
confiaram na instituiÇãO mas na f1SC8.lização do Banco Central. 

Em tese, a Lei 6.024 é extremamente severa com os admi
nistradores das instituições rmanceiras submetidas a intetvenção 
ou liquidação extra-jUdicial. Todos aqueles que tiverem exercido 
cargos de administração nos últimos doze meses ficam com seus 
bens indispOníveis. a ponto de "Dão poderem sequer movimentar 
suas contas bancárias. não podendo ausentar-se do foro da inter
venção ou liquidação extrajudicial sem autorização expressa do 
Banco Central ou do Juiz de falência. Diretores e conselheiros em 
função dos cinco anos anieriores f1C301 sujeitos a inquérito destinado à 
apwação do suas responsabiliila Pelo artigo 39, os administiadon:s 
e membtos do Cooselho FISCal de instillliçôes financeiias respondem 
a qualquer tempo salvo prescrição extinta, pelos atas que tiverem pm
ticados ou omissões em que houve:nm incorrido. 

Além disso, nos termos do artigo40 da lei. os'adrninisttadores 
respoodom solidariamento pelas obrigações assumidas pelas institui
ções linancei= dm3nte a sua gestãO até que elas se c:umprnm. É a fa
mosa resp:msabilidade objetiva.. típica das sociedades em nome coleti-

vo ou em coi±la±ldita e que ~e solidariamente os dirigentes de 
instituições financeiras, independentemente de culpa e dolo. --

Apesar desse rigor foona!, os administadores das instituiçõ
es fmanceirn.s faltosas têm suas válvulas de escape. Com efeito, o 
Banco Central s6 inteivem ou liquida uma inStitUição ímanceira 
ap6s longa agonia de idas e vindas ao redesconto, negociações e 
ameaças. Nesse inteiregno, os administr.1<kns têm tempo para se 
preparar, por meio lícitos e ilícitos, contra a provável indisponibi
lidade de bens que lhe serã imposta mais a<liante. 

Madrasta, de fato, é a Lei 6.024 com os depositantes de boa 
fé, cujos recursos ficam bloqueados pela intervenção ou pela liqui
daçãõ extxajldicial. para serem pagos nas calendas e no que a 
masSa concordatária oo falida conseguir ap.>rar. Sob esse aspec
to,os autores da Lei 6.024 se esqueceram de peill11lltar para que 
serve a flSCalização banclria. P= que o legislador, contamina
do pelo cotporativismo buroc:ráticó, imaginoo que tal objetivo fos
se apenas dar emprego e prestigio aos fiscais. Um mínimo de bom 
senso nos obriga a. conferir dignidade e também responsabilidade 
à fiscalização banclria. Ela e indispensável para compensar o pro
blema da infoimação assimétrica; o pablico nem tem meios para 
avaliar a qualidade dos ativos nem· a vemcida.de dos balanços das 
instiuições fmanceiras, e por isso delega a audilOria ao Banco Cen~ 
trai. Isso posto, a autoridade monetária não podo canporuu--se 
como médico cuja única responsabilidade é assinsr atestados de 
óbito. QUando uma instituição financeira quebrn, a culpa não é 
apenas de seus dirigentes. até porque os bancos não costumam 
mOIIOr de morte súbita. Pelo menos por omissãc, também é culpa
da a fiscalização bancária por não ter agido a tempo. No caso do 
"Banco Econômico cujos proble"""kse tomaram notórios há pelo 
menos vários meses, a responsabi.Üdade por omissão do Banco 
CeDtial é evidente. Diga-se de passagem. Da teoria da Lei n° 6..024, 
o objetivo da intervenção é :reeupetar os bancos mal geridos- Na 
prática. a interveqção tnnsformou-se em simples porta de entrada 
da liquidação extxajldicial. seja pela sua decretação tardia. seja 
pelo desinteresse ou incapacidade dos interventores em.. sané3r as 
instituições sob a sua ~tração. 

Isso não quer dizer. que as fustihlições ímanceiÍas-mal geri~ 
das devam ser sustentadas com recmsos do contriblinte. ~que, 

-o complemento indispensável à intervenção ou liquidação extraj.l- ... 
dicial é o seguro-depósito. 

• Valo lembrar a primeira experiência de aplicação da Lei n• 
6.024, a intervetição no Banco Halles em abril de 1974. O Halles 
era um ba:aço de porte médio, muito inferior ao que eta recente
mente o Banco Econômico. mas a intervenção gerou enorme trau
ma no mercado, por uma razão: se o Banco CeDtial jamais emitira". 
qualquer sinal de advertência quanto à situação do Banco Halles, 
que segurança se podia ter de que outros bancos. muito bem con
ceituados. não estivessem presies a quebtar? Crises de canfumça 
desse tipo minam qualquer economia, e foi assim que, em 1931, a 
recessão norte-americana se t:nmsfonnou na GtaDdc Depressão. A 
solução encontiada pelo Govemo brasileiro foi, de um lado, pro
mover a venda do Halles ao então Banco do Estado da Guanabar.o 
e, ao mesmo tempO. criar uni seguro-depósito com recmsos da te
serva monetária,. nos tennos do Decreto-Lei n° 1342/64.. 

Pelo texto legal em questão a reserVã monetária, oonstiblída 
cam ooeursos do Imposto sobre Opernções Fmanceiras, poderia 
ser usada para indenizar os depositantes e aplicadores de illstitui
ções sob intervenção ou liqüidação extrajudieisl, mediante autori
zação do Conselho Monetário Nacional. A lógica do Decreto-Lei 
1.342 era cobrir o seguro-depósito com os recursos provenientes 
de um Imposto cobrado dos próprios usuários do sistema finan
ceiro. Graças a isso, o govemo Geisel pode realizar sem tra~mas 
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ampla limpeza no sistema rmanceiro, pois iri.teris:ses dos deposi
tantes de boa fé estavam devidamente resguardados. 

Infelizmente, com o desregramento fiSCal da década de 
1980, a reserva monetária praticamente se CSV.ã.iu~ o IOF sendo jo
gado na vala comum dos impostos destinados a fmanciar· os cres
centes gastos do governo. (Um imposto inadequado pm. cobrir 
despesas gemis, já que abre uma cunha fiscal na taxa de juros que 
desestimula tanto a poupança quanlo o investimento). Após algu
mas intezvenções traumáticas. cOmo as dos bancos Auxiliar e Co
mind. em 1985, o governo &mey, diante da zw:essidade de inter~ 
vir em vários bancos estaduais, promulgw o Decreto-Lei 2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987, que estabeleceu o regime de adminis
tzação especial temporária em instituições privadas e públicas não 
federais. Esse regime é uma intervenção branca, durante a qual.a 
instituição financeila conúnua fi.mc:ionando normalmente e hom:ando 
suas ol:rigações • Na auséocia de seguro-depósito (que está p<eVisto 
no iriciso VI do artigo 192 da Canstfu,içãõ de 1988, mas que mmca 
foi regnbnnentado)~ o regime de administtação ~temporária é a 
maneira de sanear a institniçjio financeira e afastar CJS imus gestores, 
sem cm;sar prejuízos aos depositantes e aplicadores. 

E o caso de se perguntar, fazendo caro ao Senador Antônio 
Carlos Magalhães, por que o Banco Centnil, que JJO Í:u:tal do ano 
~ deoretou o regime de administmção especial tempor.lria 
no Banespa, no Banerj e em ootros bancos estaduais, agora decreta 
a Urtervehção no Banco· Econômico, bloqueando os rea~rsos dos 
coo:entistas e aplicadores- Na última semana circularam _quatro 
respostas oficiais ob. oficiosas: a) o regime de ~tração espe
cial tempor.lria se aplica apenas aos bancos estaduais; b) ó preciso 
responsabilizar os maus administradores que levaram o Banco 
Ecao.õmico à ruína; c) a intervenção era tecnicamente necessária 
para suslar os crescentes saques dos depositantes, a.lannados com 

..os boatos sobre as dificuldades do banco; d) absurdo usar dinheim 
público pm. salvar bancos privados. 

NeDhuma dessas resposlas pode ser levada a sério._o artigo 
1° do Decreto-Lei n• 2.321 prevê o regime de adminislr.>ção espe
cial temporária tanto par.l as instituições fmanceira.? privadas 
quanto pata as públicas não fedemis vitimadas por gestão temeci
ria ou fraudulenta.. POr certo, até agora, o Banco Ceritrai s6 apliçoo. 
o regime em questão a bancos estaduais, mas isso s6 Se explica 
pelo viés estatizante da burocracia que controla e fiscaliza o nosso 
sistema financeiro. Trata-se de unla. d;scrlminâção inadmissível 
entre depositantes de bancos públicos e privados. Quanto ils sau
ções aplicáveis aos eX-administradores, elas são as mesmas tanto 
no regime de administzação especial temporária quauto na inter
venção ou liqúidação extrajudicial. A cottidà dos depositantes~ só 
oconeu porque a indiScrição da burocracia pemritiu o vazamento 
da notícia de que o Banco Eccm.ômico estava presto5 a sofrer imer
venção, e que poc isso ó dinheiro dos co.aentistas e aplicadores fi
caria bloqueado. A decretação do regime de administração espe
cial tempor.lria, afastando esse Iiscc de bloqueio, cessaria a cotó
da ac banco. Por último, o regime de administzação especial tem
porária não tenta salvar oS acionistas, diretores ou _cxmse)4eiros das 
instituições geridas temexariamente, mas apenas os Seus depositan
tes. De resto, dizer que o TeSouro não colocanl um centavo para 
salvar um bauco privado mal gerido é puxa demagogia, pois o 
1Iauco Central já enteJrOU no Banco Econômico uma dinheinuua 
que dificilmente será recuperada na intervenção ou na eventual fi. 
qüidação extrajudiciaL É possível que esse pre}lízo não seja com· 
putado no déficit operacional do setor público, mas isso só prova 
que a CO!ltabilidade da União é tão pouco coníJável quauto a do 
1Iauco Econllmico. 

Essa diDheirama poderia ter sido economizada sem ttau:tnaS 
pm. o mercado se. meses atrás, o Banco Central tivesse agido pre: 

ventivamente, submetendo o Banco Económico ao regime de ad-
. m.inis_tração e:i:nergencial temporária: E se cumprisse o· disposto no : 
artigo 18 do Decreto-Lei n° 232!, segundo o _qUal "o Banco Cen-

. trni promoverá a responsabilidade, com pena de demissão, do fun. 
· cionário ou Diretor qUe pemlitir o descumPrimento das IlO!lllaS Ie
ferentes à conta de ·Reservas Bancárias". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra à 
nol:re Senadora Benedila da Silva. 

A SR'IJENEDITA DA~ SILVA (PT-RI. Pro=ia o se
guinte discursQ. Sem revisãQ da~ orildora.) - Sr. Presidente. SI's e 

. SIS. Senadores. neste momento, ocupo a Tn'buna pax:a falar de uma 
questão que não é naciOca.l, mas ~· Fa:ço·-rom o coni
promisso qrie o meu País tem em garuilir a aut~ dos 
povos e por entender que os compromi.ssos. e accmJos assinados 
pelo Bmsil, "" defesa do imeresse das populações, devem ·ser de 
uma transparência que nos· coloque também como aqueles que têm 
se manifestado atualmente. na Europa e na América Latina,. em fi
vor não apenas de uma petiçio~ mas de um momento de paz e de 
libeidade conquistado a duras penas por um Pals. uma pequena 
ilha que. sem dúvida nenhuma;. traz uma contribuição mllD.dial por 
possuir uma riqueza muito grande em petróleo. . 

O Embaixac:lor de TlJllOI' Leste em ~gola, Sr. R(J(llle Ro
dr(gues, representante da resistência tiJna'ense em_ Portugal, en
contra-se boje em Brasília - mais iriclsainente rias dependências 
do Parlamento - com a missão de abrir uma repnsentação oficial 
da resistência daquele Pais no BraS"il e obter apoio da sociedade 
organizada à causa de seu povo. 

Timor Leste. uma ilha.localizada entre a Indonésia e a Aus
..trilia. no Oceano índico, possui 90% da sua população foxmadà 
por católicos. A língua Dacional é o te tum e_ a oficial é o português. 
além de vários rutros dialetos. 

T"1mor Leste, rico em petróleo - está entre as 20 maiores re
servas do mundo • tem sofrido, ao !ODgo da sua história, a cobiça 
de pa1ses colomatistas. . · · ~ 

Desde 1515, no periodo dos chamados descobrimentos, 
quandO Porrugal invadiu ~a ilha; pasSando pela inYaSão holaudesa 
na sua parte ccidental. eui-1651 -.regiãó~ que ionmexada pela Jii: 
donésia depois da Segunda Guem. Mundial ·, Timor Leste vive~, 
até os tlias de hoje, em constãmes hltas pela sua independência. 
_ Talvez o assunto não interesse muito ªº B._rasiL se--Uatamaos-... 
aqui evidentemente. de rendimentoS para nosSas ielações comer
ciais. Mas existe algo de que não podemos abrir mão e com que o 
Brasil tem coiDprQmisso. 

Sabemos que uma série de rebeliões sangreitta.S acontece
ram - notadamente entrn 1894 e 1912. quaudo foi obtida por uma 
pacificação forçada - pois a população resistia bravamente ao a>
lonialismo. Como resullado. Portugal nunca logrou ex= um 
forte domínio sclm: o teiritório =pado. já que a oposição dos po
vOs da "ilhã era: gtaride e ativa. 

Apesar da história de resistência e das lutas tim<>re!lSes à 
colooizaçãD, a ONU considerou, em 1960. Tniloi Leste tenit6i:io ~ 
não autónomo. ficaudo sob a administração portuguesa. ~ 

Só depois da Revolução dos Cravos, em 1974, Portugal. 
que passava por um processo de descolooização, cria uma cOmissão 
paia aut<xJetennina~o. "aceitando a :independincia.", oportunidade 
em que é entregue à ONU IDCIII<X3Ddo aflt!II3Ddo a disposição de 
P011llgal em cooperar coma independóncia das ex-colônias. _ 

A partir daí. os timorenses começaram a se organizar parti
dariamente. Naquele momento,. foram criados. entre outros, dois 
partidos politicas de fortes ralzes pop1lares: a UDT - União De, 
mocrática Turiorense.. e a t<RBln..IN - Frente Revolucionária para-· 
a Independência de TliilOI' Leste. O objetivo _des~s dois "partidos 
eta a independência total da ilha. já que a lodonésia J)ennanecia na 
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sua parte ocidentaL Esse ideal oomum possibililoo uma colig~ 
entre os dois Partidos, desfeita em iegiiida pela ação dos setViços 
secretos indonésios. - - - ---- ---

Paxalelamente aos partidos populares, surge uma instituição 
- APODETI - Associação Popular Democnítica de Tunor - que 
propunha a anexação de Timor Leste à Indonésia- Esta Associação 
ti.Dba o objetivo de consolidar a invasão de Tunor Leste pela Indo-
nésia e era fmanciada pa: aquele Pais. · 

Embom alndooésia,logo após ter anexado a parte ocidental 
da ilha, em 1945, afirmasse a ONU não ter qUaisquer reivindicaçõ
es sobre o tenit6rio, bem como não possuir tropas naquela ilha, Da 
verdade existiam sirviços secietóS indcmCsiOS- agindo por todo- o 
tezril6rio e rilanobtas militares na fronteir.i de Timor Ocideiltal. 

O dloque eniie os interesses da Indonésia e doo inde
pendistas fez com cpe """""""uma temàliva de golpe de Estado por 
parte da UDT C0D1ra o qual a Fretilin~. cavlnzindo a um-con
flite mnado que óttru = de um mês. Dessa gueaa civil, sai vito
riosa a Fretilin, cpe declam a independência do Pais, aiaDdo, em 28 de 
novembro de 1975, a.Repúj>licaDemocnítica de T!1!191" Lesle-

A partir desse fato, a Indonésia xésillve invadirT!IIIOiLeste. 
A ONU exige que ela retin: suas tropas, mas a Indonésia continua 
afirmando não possuir exércitos naquele temt6rio. 

No aoo seguinte, em 1976, o Ditador militar Suharto, Presi
dCnte da Indonésia., assina uniã. lei que integra Tmor Leste ao seu 
Pais, eom base mnna assembléia espúria de 28 representantes con
vocados a aitério dele mesmo. 

Calalla-se que, durante os cinco anos de severos ataques ao 
povo de Tmor Leste, tenha oconido cerca de 200 mil assassina
tos, muitos contra lidmmças populares e militantes da Fretilin. 

Em 1979, a lndon~ia controlava todo o País e· aaeditav8. 
que a Fretilin estava derrotada. No entanto, ressurgem das monta-

-Dilas e matas inlímeros guenilheiros liderados pelo símbolo da re
sistência timorense, o Comandante-Chefe Xanam Gusmão. Suas 
opezações conseguiram eriar ligações com povoações esllatégicas, 
resistindo a inúmeros ataques da ditadura militar indonésia.. 

Há illll=s demiDcias de que os Estados Unidos tivemn 
um comprometimento na invasão. pois o-Presidente Gerald Ford 
havia visitado a capital da Indonésia- Jacarta, pouco tempó antes 
da invasão~ e as annas utilizadas por aquele país, nas várias inves-
tidas, eram, em sua grande maioria, originárias dos Estados Uni-
dos da América. . - . -

A Austrália, por sua vez, também tem manifestado apoio à 
invasão, especialmente devido às graDeies reie.vas de pettóleo 
existentes naquele te:tritCrio. -- · - - -

A luta do povo de Timor Leste toma 'uma propa:ção mUn
dial quando, no dia 12 de novembro de 1991, na salda de uma 
missa cm memória de u.m estudante assassinado, os populares fi~ 
zeram. uma passeata rumo ao cemitério de Santa Cruz. F0l'301 bar
bar.unente atacados pelas tropas indon6sias, que asiiassinar.un 
mais de 200 pessoas. A presença de jontalistas possibilitou filmar 
o massacre, o qual foi amplamente exibido, causando repódio à 
opinião p6blica do mundo todo. 

Em 20 de novembro de 1992. Xanam Gusmão, tide< da resis
tência foi "'!"'rrado Sua atuação na prisão. desde ent1o, reitera sua 
C<l!ll:tição dC Hder máximo da resistência pela soberania do seu povo. 

A siJnação atual de Tunor Leste é dmnática, e, depois de 
vinte anos de guenas, não hi solução mi!ir.r. Apeaar da opressão 
da Indonésia, a resistência timomlse expande-se, criando o Conse
lho Nacional da Resistência Maubere, o qual apreseDlru uma ini
ciativa de paz que se realizaria em três fases: 

I- Retirida das f"""" ocupantes; 
II- Instalação de um dispositiVo da ONU; 

m - Autonomia progressiva do lemtório sob os <J.Uspícios 
da ONU; e 

IV - Um referendo de autodeterminação.· 
As -reivindicações da resistência são as seguintes: 
r• - Liberta.ção imediata e incondicional de Xanana Gus-

· 2• - Participi>.ÇãO de representantes da Resistência Timoren
se no prOcesso de conversações sob os auspícios da ONU, no âm
bito de suas resoluções aprovadas; e 

:3 • - Acesso livre ao temt6rio de TllllOr Leste, ilegalme!lle 
ocupado pela Indonésia. 

Sn. e Srs. Senadores, a causa de Timor Leste ganha apoio 
em vários paíSeS, inclusive por parte de setores organizados da 
prõpria Indonésia- que já Dão supa.tam a respomabiD:lade pelo massa
a-e ao povo timaense. A m:alrnene, cakula-se que 1.13 da popilação de 
Tllll<X Leste foi assassinada pelas tropas do ditado.- militar Suharto. 

Em depoimento, hoje pela IWUJbã, à Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados, o Sr. Embaixador Roque 
Rodrigues denunciou o total de=speito aos direitos hwnanos e às. 
ccodições inareitáveis em que se en<:OOtta o Hder da resist&cia, Xana
na Gusmão. Estamos eyx:amjMando solicitação ao Minibtério das Re
lações Exteri<es, pari cpe o Embaixada do Brasil em TllllO< Leste vi
site e acanpanhe de perto as condições daquele lider, no cárcere. 

Por quS? Porque entendemos que precistunos de ações, de 
gestos da representação btasileirã para não apenas confu:mar o 
compromisso, porque sabemos que a postura do Brasil na ONU 
tem sido-a de garantir a autodeterminação dos povos, tem sido so
lidária com os paises que estão sendo reprimidos e oprimidos; te

... mos feito magníficos acOrilos para que haja vexdadeirameDle a 
paz. Todavia, é tímida a ação concre"ta:_do Bmsil em relação a to
doS ÔS compromissos e acoo:fos de pa:4 h"betdade e autodetemlina
ção que tem assinado. 

O Sr.Eduardo Suplicy- Pe:tmite-me V.Ex•umaparte? 
A SR• BENEDIT A DA SILVA - Ouvirei V. Ex" a seguir, 

Senador Edwudo Suplicy. Gostaria apenas de concluir este peusa
meDlo. 

Todas as vezes eQl 'qUe temps de_ nos posicionar em relação 
a uma sinlaçaO como essa",. chegamos sempre ahasados, e é impor
tante que o BiaSil chegue na: frente. Temos cm.cteúst:icas comuDS 

e não coo.Córdainos Caüf o fato de que aquela i1haziDha tão peqlle-- ... 
na seja tão :ma.ssacra.da. Seu espaço territorial é pequeno, com uma 
pequena população. mas existe uma justificativa ingrata, violenta 
para os fatos que temos assistido: ela é rica em petróleo. !ao ~ --
quena ~está en_tre as vinte maiores ~enras do mundQJ _ _ 

E preciso que haja uma ação mais concreta de nossa parte 
para dar~ CODSistência às nos~ ~sições, aos nossos acor
dos, àquilo que temos defendido. Sei que é limito dificil debater
mos em nosSo Parlamento política extema. mas é preciso. Faço-o 
com a garantia de que estarei, em dias seguintes, falando -de oorros 
temas que dizem respeito ao Brasil 

Cõincidentemenre, hoje eU falaria a respeito da quebra do 
monopólio de pettóleo, mas, como vi, nesse Embaixador, uma co
ragem admirável. pois Veio de tão loüge para buscar um soca:ro 
de um ap:>io político. eu não poderia calar-me. Além disso, sou 
memho da Comissão de Relações Exteriores, sei que o Partido 
dos Trabalhadoi:es tem um-Compromisso com a causa e se~ verda
deiramente. que temos um papel, como Senadores. de dar a nossa 
COillribuição e IIÕS uninnos à solidariedade que o Govemo Fedem! 
vem assinando na ONU. 

COD=Io o aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Sup6cy - Gostaria de manifestar a solida

riedade de todo o Partido dos Trabalhadores ao pronunciamento 
que V. Ex• faz, mostrando a disposição de todos nós em aJXriar a 
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luta pela independência do TUDOr Leste. Foi muito importante o 
depoimento do Embaixador, hoje. penmle a Comissão de Relações 
Exteriores, bem como perante o X Encontro NacionaJ.Jdo Partido 
dos Tiabalbadores. realizado oo último fmal de semana, na cidade 
de Guarapari. no Espfrito Santo. 

\:> Partido dos Trabalhadores considerou a causa pela inde
pendência do Timor Leste, colocando o Embaixador do Timor 
Leste em lugar de honra na abertura dos IIabalhos e escolhendo 
como uma das principais causas que deveremos defender. O Em
baixador do Brasil em Portugal. ex-Presidente Itamar Franco. teve 
a oportunidade, logo por ocasião da sua chegada em Lisboa, de 
manifestar solidariedade à causa da independ&lcia do Tnnor Leste. 
Gostmlamos de re~ a importhlcia desse ato. Seria muito impo<· 
I3Die que o Ministro das Relações Exteriores e o l'Iesiden!e Femando 
Henrique Caxdoso, ao lado das ações que se desenvolvem oo Con-
8"'SSS Naciooal bnsileiro, dessem passos na mesma direçio das·p:o
posições colocadas por V. Ex", neste prommciamento. 

A SR" BENEDIT A DA SILVA ·Agradeço o aparte, oobre 
Senador EOOazdo Suplicy.; . 

V. Ex" se adiantoo, no aparte, com relação ao X Encontro, 
quando tivemos a oportunidade de ouvir o Embaixador dizer que 
não se trata apenas de um comprcmisso partidário. O que S. Ex.• 
verdadeiramente busca. é que todos os partidos no Congresso Na
CÍonal brasileiro o ap6iem nessa soa iniciativa ou na sua peregrina
ção, porque é um seolimento grandioso ver alguém lutar pela li
bertação do seu povo. Já tive ou Ira opoiiUJlidade, quando defendia 
o intenosse de libertação de Mandela, da Africa do Sul, Moçambi
que e Angola. Então, nús. que lemos condições pe13 travar o deba
te, dar a solidariedade e, de f= alguma. deixar de fazô.Io. 

A Cámara dos Deputados já providencioo o encaminha
mento de moção de apoio à causa do povo timorense e fará reali-

__zaruma sessão especial no dia 20 de setembro próximo. com o ob
jetivo de diligenciar junto ao Palácio do Itamaraty, ao Govemo Fe
deral e ao Congresso Nacioo.al um maior apoio, não apenas no que 
diz =peito a discmsos mas peia que possamos dar respaldo a essa 
luta do grande Embaixador, no Brasil, Sr. Roque Rodrigues. 

Convido os meus Pares. nesta ~ p8:ra que 'possamos. 
também. ser signatmos do telegrama a ser enviado ao ltamara!y, a 
íun de fazennos com que o nosso Govemo se expresse,- mais cla
ramente, em relação ao apoio dado até aguia pela ONU pe13 ga
rantir que esta organização seja. sém dúvida, a responsável pelo 
desdobramento desse processo e dessa conquista. 

Um povo só é livre quando pode econôinica, polítk:a e so
cialmeute exercer todos os seus poderes. Se há entre n6s um acor
do? queremos que o Brasil exponha? com, tõda a transparência. a 
sua posição para quê possamos inanifestar a IlOS:sa Solidariedade. 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presideote. 
Muito obrigada. 

DUTO.n:te o discUTso da Sro. Be~dita da Silva, o 
Sr. Jos~ Samey, Presüknte, deixa a cadeira da presi
dhu:ia~ que~ ocupada pelo Sr. &nem Calheiros, 2° Se
cretário. 

DU7rl11U o discurso da Sra.lkn<dira da Silva. o Sr. 
Renan CaJMiros, 2° Secretário, debra a ctzdeim da presi
dência, que i ocupada [J'W Sr. ÚNy Dias, 3" Secretário. 

O SR. RENAN CAlHiliROS • Sr. Presidente, na foona do 
art. 14. ~a palavra a V. Ex"peia uma coomoicação iDadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· Conoedo a palaVIa ao 
Senador Renan Cafueiros. para. uma oonmnica.ção inadiáveL V. 
Ex• tem a palavta. p.:r ci.rlco minutoS. 

O SIL r;-~-,-,;; C~!-Ei:iJ;OS (PMDB-AL. Para uma co
municação iilatli,; ... n;~-~:. ~I;C'~-dO.Orador)- Sr. Presidente. St's 

e Srs. Senadores tenho o orgullio e a satisfação de comunicar a 
esta Casa a honraria com que acabo de ser distinguido. das maio
res de toda a miilha vida públiCL 

-Assumi, no dia de hoje. a Presidência nacíóilal da Campa
nha Nacional de Escolas da Comunidade • CNEC. Uma dívida de 
grati<lão. Sr. Presidente. levou-me fmalmente a aceitar o convite 
do último Presideote da CNEC, Dr. Augusto Ferreiia Neto, e dO 
próprio Prof.·Felipe Tiago Gomes, pe13 retribuir com trabalho e 
dedicação ao tanto que a Campanha fez em prol do desenvolvi
mento de várias gerações e de minha propria geração. 

:Mais de meio século depois, o ideal cenecist.a. amorosa
mente semeado pelo Prof. Felipe, frutificaria em 1.(102 escolas de 
primeiro e segundo graus implantadas em tOdO o País; seis inStitUi
ções de ensioo superior, 370 mil ahmos matriculados neste ano sob a 
orientação de 22.310 professores, além de uma rede de fam~das-esco
Ia. centros COOlJmitários nnais. microempresas comunitárias e progra
mas de apoio ao artesanato e ao turismo ecológico e culnual. 

Nos aoos de 1990 a 1992, a despesa global com educação no 
Brasil foi de U$19,7 bilhões, U$15 bilhões e U$!3,7bilhões, respecti
vameme. apresentando um decréscimo de 31% em relação a 1990. 

No ano passado, os dispêndios federais com O- setor volta
ram aos níveis de 1990. crescendo 75% em relação a 1992. o que 
significou apenas recomposição dos níveis anteriores. 

A busca neoessária. e permanente da qualldade total. pois, 
exigirá um trabalhador não apenas bem alfabetizado. bem forma
do, mas, sobretudo, portador de habilidades no manejo de equipa
mentos cada vez mais modemos e sofisticados. raciocíp.io lógico -e 
espírito empreendedor. Através da formação e capacitação para O 

_trabalho, estaremos. na CNEC. colaborando para o aumento do ní
vel de competitividade e produtividade. E só conseguiremos isso 
com a recuperação. a UDiversalização e a valorização do ensino. 

Criar e ampliar as condições políticas. io.stitticionais ou cul
turais para que essa parceria dê certo, colocando a escola de boa 
qualidade ao alcance da giande maioria das famílias btasileiras • 
este o compromisso quê assumo desde já; por ele pautarei toda a 
minha atuação na Presidência da CNEC. E seí que. no cumprimen
to dessa missão poderei contar sempre com a sensibilidade social e 
humana de meus colegas nesta CaSa. 

Era o que tfuha a com:unicar. sr: Presidente. 
Muito obrigado. . 
O SR. AD EMIR ANDRADE • Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· ConC:edo a palavra a 

V. Ex", Senador Ademír Andiade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs e 
Srs. Senadores. quero trazer ao conhecimento da Casa um docu
mento de representaçãO. encaininhado ao Secretário de Segurança 

. Pública do Estado do Panl, pela Sociedade Paxaense de Defesa dos 
Direito& Humanos, pela Comissão Pastooll da Terra e pela FET AGR! 
-Fedeiação dos Tiabalbadores da Agricultura do Estado do Pará. . 

Esta representação refere-se a uma tomada de posição for
mal destas entidades diante ?a absoluta falta de providências do 
Secretário de Segur.mça Pública do Governo de Estado do Pará 
em relação à chacina que oconeu no Município de São João do 
Araguaia no dia 6 deste mês. 

O policial. de nome Gi1mar Araújo. juntamente com pistO
leiros foram às terras da Fazenda Pastoriza., no Município de Ma
rabá.. surpreenderam os trabalhadores rurais, assasSinarnm três tra
balhadores -já citei o nome desses três traba.Ibadores em diSCUISO 
nesta Casa -. feriram dois outros e - pasmem - prendenun oito 
dos outros trabalhadores. 

E esses oito trabalhadores ~presos bo~ na DeJegacia de 
Marabá, em decorrência de um flagrante fmjado pelo Delegado: 
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Geral e por este policial, que iilverteram totalmente a situaçãO. 
Imagine V. Ex• que eles forjaram um flagrante dizendo que foram 
emboscados pelos trabalhad= rurais, quando nenhum policial 
foi ferido, quando nenhum pistoleiro foi ferido. Apenas IIês traba· 
lhadores rurais foram barbaramente assasSÍDados, outros dois feri· 
dos - encontram-se hospitalizados. Há nove trabalhadores presos 
em virtude de um flagrante completamente forjado. 

Tudo isso por culpa do INCRA, que não teve :recUISOS para 
fazer a diligência reclamada pelos trabalhadores rur.Us e deÍmir se 
a terra pertencia de fato à Fazenda ou à União, podendo ser, neste 
último caso, explorada po< esses trabalhadores rurais. 

O Secretário de Segurança Pública já teve conhecimento 
desses fatos; a imprensa inteb:a dívulgoo os acontecimentos no-Es
tado do Par.l. e esse policial Gilmar A.taújo, que cometeu os báiba· 
ros crimes, enoon!ra·se ainda como policial, com toda a tranqúilida· 
de,. no Município de Marabá, como se nada houvesse acontecido. 

Em função disso, as entidadj:s ligadas aos direitos humanos, 
no Pará, estivetam ontem com o Secretário de Segurança Pública e 
encaminharam a ele essa representação fOII!13l,. solicitando o afas
tamento imediato desse.s dõis policiais: o Delegado-Geral e o co
missário.. Isso era o IDÍili.m<:J~que poderia ter sido feitõ. 

Lamentavelmente queremos aqui registrar nossa condena
ção, a omissão, a inconseqüência, do Secretário de Segnr:inça Pú· 
blica do Estado do Pará, Dr. Paulo Sette Câmara. Espetamos que, 
diante desse ~ fonnal, sejam tomadas as providências neces
smas, par.l inlpedir que tais fatos se repitam. 

Era o registro que gostaria de fazer. 
Muito obrigado. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE· 
MIR ANDRADE EM SEU DiscuRSO; 

Exm• Sr. Secretário de Segurança Pública do Pará, 
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos 

(SDDm, Comissão PastOral da Temr (CP1), Federação dps Traba· 
-lbadores Rurais na Agriculbu:a (FEfAGRI) e Ce!llr.!l Unica dos 
Tnbalhadores (CUT), vem apresentar Representação cootra os po. 
liciais civis Gilmar Araújo e Antônio Paulo Rodrigues de Oliveira 
pelas razões de fato a seguir expostas: 

No dia 6 de agosto do corrente ano os representados mais 
três homens não identificados. fortemente armados, adeDtrar.un na 
área da Fazenda Pastoriza com a intenÇão de expulsar alguns pos-
seiros que ali permaneciam. - . 

Os posseiros assustados com a aproximação dos dois poli
ciais e mais Os trêS ho~. tóCI.c:l5 ar.::nados, fugiram em direção da 
mata, nessa ocasião os policiais pasSarim a disparar sua annas 
contra os posseiros, DO que resultou na morte de três e prisão de 
nove pessoas que encomr.un-se recolhidas na prisão da Delegacia 
Regioualde Marabá. . • 

Outro fato a ser mencionado é que os policiais fOiam. até o 
local do conflito sem nenhuma oxdem judicial. nem tão pooco em 
diligência ofiCial promovida com autorização do Delegado Regio
nal de Marabá, sendo, também, um dos agravantes da violência 
cometida por esses policiais. O fato destes estarem acompanhados 
de pessoas estzanhas ao quadro de policiais, configura o· agrupa-
me:oto de pesooas (pistoleiros) Cqm o intniiO de praticarem atos de 
violência contra os posseiros. quê resuhou em algumas mortes. 

Os esclarecimentos prestados por estes policiais na Delega
cia Regional af.u:mam falaciosamente que os posseiros reagirãm à 
voz de prisão e,. por isso, Dão tiveram aqueles Outra alternativa a 
não ser de usar suas armas de fogo~- _ 

Ora, Sr. Secretário, como um grupo de posseiros poderia 
reagir a um ataque fulminante de pessoas fortemente armadas? 

As únicas aunas que os posseiros- pOSSuíam e que foram 
ajl[<Ondidas pelos policiaiS São aquelas usadas para caçar na mata, 
denomioadas "por fora11 (arma artesanal utilizada para caçar ani
mais de pequeno porte). que sequer fOI3JD usadas no dia do confli
to. devido a :mpidez exercida pelos policiais. Cuja a intenção era de 
expulsar os posseiros ou matã-los se necessário~ seildo que esta úl
tima opção veio a ocom:r. 

Assim. fica claro que ·os policiais praticaram atos arbitrá_
rios. que resuh.ai3m na morte de pessoas e no constrangimento (a pn: 
são ilegal) de outras em derotrência do aroso de autcridade.e até a 
fa:mação de um grupo am>ado (fa:mação de quadrilha), p!lr.l praticàr 
atos tipifiCados como attne em oosso ~jurídico. · 

Destarte, requer. 
a) Que V. Ex" determine o afastamento imediato do Delega. 

do Regional Frn.nciScO E~ considerando a sua' completa Omissão 
em face dos acontecimentos supramencionados. .- -- · - _, · - -

b) Que V. Ex" detemiÍile a formação de uma comissão es. 
pedal para. se deslocar até o local onde devecl. ouvir os depoimen-
tos dos trabalhadores~ . 

c) Que V, Ex' recel>a_ o presente expediente e instaure, de 
imediato, processo administrativo no sentido de_apurar os fatos 
acima n.a:mtdos e responsabilizar os policiais acerca dos ateis ilíci-
tos aqui claramente demonstrados. · 

Nestes Te:m:r.os. 
Pede e &pera Deferimento. 
Be1êm, 21 de agosto de 1995.-pp.SDDll-pp. CUT/PA-

pp.FETAGRI-pp.CPT. ·- -·· ··· · 
Testemunhas: 
Elesbão Andrade Cruz-Jofre Alves da Süva- João Leite. . 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· Os Srs. Senadores Lu. 

cídio Portella,. Gilberto Mixanda. e José Alves enviaram discursos à 
Mesa para serem p1blicados na f= do disposto no art. 203 do 
Regiménto Interno. · 

s. Ex"s somo atendidos. 
O SR. LUciDIO PORTELLA (PPR0PI.) ·Sr. Presidente, 

Srts e Srs. Senadores, a crise no Sistema de Saúde ult.Iapassou to.
dos os limites da tolerância e passa a exigir um PJSiclonamento da 
cidadania em favor dos seus direitos constitucionais. 

_ A discussão interminável e :recorrente sobre a natureza de 
medidas que, há muito, deveriam ter sido implementadas. trai uma 
hesitação pemiciosa- conio em poucos momeotos da História des
te País - Onde a JXUdência começa a se confundir com a desídia~ e 
a parcimôtúa. com a meta desallpa para não agir. 

Enquanto ísto, a pop.Uação pennanece exposta a um risco 
a:escente,. na medida em -que se agravam os oomponentes de uma si
tuação, já de si, caótica: hospitais fechando; p-ecárias condiçõeS de 
at<ndi!nemo; ridícula """'"r"Çío dos médicos; relax"""""" dos coo. 
troles santtãrios; reauclescimeJ1o das doenças de massa; ressui)lÍineDto 
de moléstü:s:ridas por'"eXtintas; lllOrte nos c:orredores de espera. 

Nada obstante, a saúc:Je continua sendo, fOIJll3lmente, direi
to de todos e dever do Estado como entende a Carta Magna no Ca-_~ 
pi"tulo H· Dos Direitos Sociais, aitigo 8'. Diante do silêncio doEs. 
lado, a afmnação do direito passa a ser dever de todos, pois, dife. 
renciaimente de outras responsabilidad sociais, a saúde não pode 
esperar ''Godot", como no texto de Samuel Beckett. pezmanecendo 
à espera da ajuda que nunca chega. . . -

Eu venho fazer uma exortação pública por uma decisão. 
Que se manifestem as diversas representações da sociedade civil. 
em todos os seus. níveis e ins~ em. favor da urgente adoção 
de uma conlnlluição social de 0,25% sobre a movimentação finan. 
ceira pa.:m. sup:rir el:nergencialmente o sistema de saúde~ e que fa
çam chegar aos poderes públicos esta determinação, como legíti. 
ma exPJessão da vontade geraL 

É refletindo e buscando solução para as angústias do povo 
que não têm o tratamento adequado, que defendo a criação da 
CMF. Que a reforma tn""biltária _virá é um fato. e não podemos 
deixar de buscar soluções defmitivas para a questão da saúde. 
Faz-se necessário que uma nova atitude se instaure e vá além 
deste epis6dio. Assim, eu ~pelo igualmente à sociedade para 
que se articule a fllD de cobrar efetivamente um orçamento 
equilib:mdo e transparente doravante. A instituição, na undéci
ma hor.1, de uma contribuição social de caráter tr.msitório, lon
ge de significa! acomodação, deve servir de alerta e referencial 
crítico para um enfrentamento-sustentado de vícios fiscais e ad
ministratiVOs que -historicamente- embasaram a desordem fman.
ceira e fundaram a dívida social no Brasil. 
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Que este quadro ominoso, enfiiD., de degtadação das atençõ-
es de saúde não venha a se repetir. Nunca mais. 

Eraoqueeuti.Dbaadizer. ____ _ __ _ 
Muito obrigado. 
O SR. GU..BERTO MIRANDA (PMDB-AM)- Sr. Presi

dente, Sn e Srs. Senadores, a preocupação mllversal com os cus
tos da atividade económica está detemlinando ações lJlliltiplas do 
empres~ inclusttial. em cada pais, com vistas à ampliação dos 
mercados, illtemo e externo. Na maioria dos países industrializa
dos. os indices dos rostos apresentam disparidades redozidas 
quando Sllbmetidos a confrootos intemacíona.is. 

Resulta esse equihôrio da adaptação das respectivas leis às 
exigências do mundo econômico contemporâneo, que assiste a 
essa empolgante conida pela melhoria da proclulividade. Predcmi
na esforço consciente para suprimir 6bices que impliquem aumen
to de custos. 

A genetatizada semelbança da legislação que afeta o <eiOr 
produtivo permite que os diferentes ramos da indústria. de transfor
mação, de cada pais, disputem mercados, em condições de igual-
dade, com seus c:ongêneres do mundo exterior. _ _-

Considero saudáver a preocupação das lidéranças indus
triais brasileiras com os rostos aqui verificados, em comparação 
com Oii que jncidem sobre a produção de bens e serviços em ou
tros poises. E receme um semíllmo promovido pela Confederação 
Nacional da Indúiitria. que significativamente recebeu o título de 
Custo Brasil. 

Nesse encomro, que reuniu delegações de todo o País, ou
viu-se apelo do presidente da CNI, Sr. Mãrio Amato, em favor de 
uma substancial redoção do Custo BrasiL Destaco particularmen
te a esperança que esse lider empresarial deposita na ação parla
mentar, aplicada à redução desse custo até um nivel semelhante ao 
vigente nos países do Hemisfério Norte. 

~esta o presidente da CNI a convicção de que- o Con
gresso Nac1onal hã de desempenhar "papel decisivo na criação de 

-condiçõeii pua que a economia btasileira consolide o ciclo de 
crescimento sustentável, que se ãbriu a partir do Plano Real''. 

A resscmância desse apelo, dessa esperança e dessa convic
ção chega ao Congresso. Na Câmara Alta encontra a acolhida que 
nos habituamos a dispensar às reivindicações nacioriais, de que a 
indústria Se faz porta-voz. · 

O tema deste meu discurso versa, portanto, sobre as dife
rentes facetas dos custos exagerados cu desnecessários, que tor
nam a nossa economia pcuco competitiva. Sobretudo, generaliza
se no País o recoDhecim.ento de que-esses custos não perm.iiem que 
a atividade econômica contnCua, na mesma escala que se verifica 
em outros países, para o bem-estar da cotmmidade nacional. 

Mas não se trata de uma debilidade congênita. do setor in
dustrial. A expansão da oferta de bens e servisos depeDde, no Bruil. 
de ajustes imprescindíveis nas relações ~ o Estado e a sociedade. 
relações que estão regidas por legislação superada. Além disso, Dão se 
pode pensar na elevação do grau de eficiência do sistema económico 
sem a eliminação de graves deflCiêo.cias no suprimento de saviÇos 
básicos, até ago:ra a cargo exclusivo do setor público. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a ser insensata a repe
tição de compa:tações entre a carga tributária nó Brasil com a de, 
ouiiOs países. Costuma-se aftrniar que aqui -deSfrutamos de bnmda 
incidência tnõutária. 

A primeira verificação de insensatez diz respeito ao fato de 
que nos país~ altamente i:odnstriaHzados o pagamemo de imposto 
tem relação direta com a qualidade dos serviços que os poderes plbli
cos ofereoem aos cidadãos. Limpeza UibaDa. segur.mça pública. red 
esoolar instalada para atender a Ioda a população infauto-juvem!. ser
viço<; de sande compaliveis cóni a dignidade humana, aoesso fãcil das 
grandes massas populares aos bens fabricados pela indústria moderna, 
sistema fmanceiro car.iCterizado pelos juros estáveis ou -declinantes, 
entre outros aspectos positivos da qualidade de vida. 

O quadro que temos diante de nossos olhos nos assusta pe
los aspectos negativos. A comunidade brasileira paga impostos e 
contribuições em troca de quase nada. Importa muito que as defi-

ciências de caráter sóci~ômico sejam denunciadas por quem 
tem suficiente autoridade para tanto. Reside nisso o valor do re
cente selllinário da CNL que demonstrou a necessidade de refor
maS que pennitam o estabelecimem.o de associação entre o bem
estar coletivo e a competitividade do setor produtivo. 

A vigência de um sistema tnõutário, que possui mais de 
cinquenta rubricas entre impostos. contnõuições e taxas diversas, 
onera sobremodo_ as emptes:as e abSOIVe recursos que, em outias 
circunstâncias, poderiam representar apreciável grau de bem-estar 
da população lr.lbalhadma.. 

Adverte a ind6stria que. com a sobretaxação do setor indus
trial,. há uma inaceitável inc:i.d&lcia de tributos sobre as exportaçõ
es e os UJ.vestimentos. O sistema impõe às empresas custos admi
nistra~v?S nmito elevados, que oneram a proc:l!Ição e criam um cír
culo VIClOSO onde a moeda encontra sucessivos obstácolos em sua 
busca da estabilidade. 

O Custo Brasil estã p<esente na legislação trabalhista, cujOS 
encargos elevam de fOIIna. substancial o custo do trabalho sem re
mirar em conespondente benef"lciÇ para O trabalhador. Há estudos 
sobre o rosto da mão-de-obra que salientam o seguinte: na Coréía 
do SuL o ttahalhador leva para casa 94% daquilo que custa à em
presa. enquanto que, no Bxasil.. o salário levado pua casa repre
senta some:ote 44% do seu verdadeiro custo. 

Se a diferença fosse aplicada em transporte coletivo, habita
ção popular, educação e saúde. seria possível justificar tal subba
ção do esforço de produção. No entanto, no Bxasil da atualidade 
com~a-se a quase total ausência da oferta de semelhantes bens 
públicos. Há situações inteiramentç inadmiSsíveis numa sociedade 
que procura modemizar-se. Exemplo disso é o que ocone em al
gumas_ rejliíles metropolitanas. _onde as pessoas que trabalham per
dem diariamente de cmco a sets horas entre a residência e o local 

-de trabljlho, ida e volta. 
- ~ E importante focalizar o custo adicional da mão-de-obta. 
representado pelas diferentes contt!hlições sociais e taxas. A par
tir desse esclarecimento talvez se possa 1nm.Sfonnar grande parte 
de tais contnõuições em salário re:u. 

Em nosso>Pals hã vãrios disparates em matéria de custos; uos 
portos, as mert:a.dorias ~pxtáveis sofrem a incidência de custos de 
manuseio que Dão~ encOntram para!elo n. resto do lllUlldo. Poc sua 
vez. as telecomunicações ~ estrangUladas e reina a am~ de ra
cionamento de energia elétric:a. d.adà a falta de investimentos 

As providências govemamentais, que estão encaminhando a 
economia_ brasileira pa13. a abertura, abrangem um_ programa am-.: 
pio de pnvatização e prometem iD.iciativas inovadOras-iio campo 
da desregulamentação. Devemos reconhecer, entretanto, que a 
transferência de empresas plblicas para o seiOr privado se proces
sa de modo lento. Em paralelismo, custam a l>er postas em vigor 
providências, de hã uruito esperadas, para simplificar as relações 
do púb~oo com o aparelho adminis(rativo do Estado. 

E claro que não se p:>de negar o alcance da série de refor~ 
mas constituciom.is ora em andamento no Congresso. Na Câmara 
dos Deputados, já estão aprovadas as emendas sobre a definição de 
empresa uaciooal, a navegação de cabotagem. as teleoomunicaçlles e 
a flexibilização uo selo!: do petr6leo. Esses projetos de emenda estão 
chegando ao Senado. que os devem aprovar semdemom. 

Com a execução dó& novOs dispositivos constitucionais, de
cotrentes desse esforço em prol da mudança. o Brasil darã início a 
um novo ciclo ~istói:ico.. Foi oportuna Uma observaÇão feita no se
minário da CNI, a respeito dos benefícios que deverão alcançar a 
grande massa de consumidores. pois esse novo ciclo de nossa evo
lução s6cio-econômica. há de tr.msf0IIll3r o consumidor em ente 
privilegiado. Nas defOiliillções s6ci<>-econômicas atuais. que as 
emendas tendem a ccnigir. os maiores beneíl.ciários do sistema 
são os grupos que se abrigam no corporativismo, conttariando o 
interesse da comunidade nacional. 

Esperemos que não demore a se materializar a situação em 
que os preços em declínio ofereçam ao consumidor acesso fácil a 
produtos de alta qualidade, em quantidades crescentes. O pauo de 



314 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

fundo desse quadro mostrnrá a nrultiplicação dos postos de uabalho, 
com o incrementõ das vendas 110 m.erol.do intemo e das exportações. 
o que deixará oomo subproduto o equilibrio das OOillaS públioas. 

Nessa perspectiva se projetará o crescilnento da renda do 
País e dos cidadãos, sinônimo- do emiqt;ecimento nacional. ga
nhando destaque a moeda estável como o principal instiUmento 
público de justiça sociaL 

Sr. Presidente, Sr.;. SODadores, aboidarei, a seguir, alguns 
tópicos relevantes que foxam objet.o de competente debate no refe
rido enoontro realizado pela Coofedetação NaciODai da Indústria. 

O seminário focalizou a concenlr.IÇão da carga tributária so
bre teduzido universo de contribuintes. apontando par.L a necessi
dade de refODJ:Ja caP!'Z de suprimir a desigualdade na distribuição 
do ônus tributário. E fato notório, e os espeoialistas no assunto 
trouxeram à baila caracteristicas perversas do sistema. é notóriO, 
repito. que o setor fonnal da economia. em particular, a indústria, 
snporta grande parte do peso dos impostos. Em seus estudos sobre 
o tema. a CNI chegou a apui3I' que a taxação m&lia da indústria é 
de 36% (trinta e seis por cento) do valor adiciooado, indici: bem 
superior aos 25% (yinte e cinco por cento) do !!IB, estimados 
como carga média da economia. · 

Enlre as conseqüências de tal sistema encontmDOs as eleva
das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídic:as e dos im
postos sobre consumo. Essas alíquotas fig-.n:am entre aS mm altaS 
do mundo. 

Seguudo os resultados de pesquisa compaiada, a alíquota 
máxima nominal do imposto de renda da pessoa jurldica (aplicável 
a nm lucro liquido anual de USS20 milhões) é de 48,18% no Bra
siL Na América do Norte e na ,Europa. a alíquota ocm:esponde a 
38.49%, baixando a 31.43% na Asia. Por sua vez. a alíquota máxi
ma do imposto sobre o valor agregado (ICMS e IPI, no caso biasi
lciro) é de 28,70% no BrasiL em comparação com 21,80% em ou
tros palses da América ]..atina, de 15,18% na América do Norte e 
Europa, e de 9,92% na Asia.. 

Ao divulgar essas informações, a Confederação Nacional da 
Indústria presta um esclarecimento de incontestável importância 
ao público em geral e, em particular, aos congressistas, no m_o.. 
mento em que são debatidas e votadas as emendas constitucionais .. 
Em conseqUência das mencionadas ~~ são perceptíveis 
os desestímnlos aos investimentos em nosso mett:ado: No plano 
externo. esse peso tnõutãrio reduz a competitividade das empresas 
nacionais e, no intemo. cria-se um abismO entre os qUe, cumprem 
suas obrigaçCies fiscais e os que vivem à margem da lei. 

Relembra a CNI um estudo do Banoo.Mnndial, que de
monstrou estarem as exportações brasileita.s sujeitas a inCidência 
tributária da ordem de 11,7%, quando nos países de eoonomia 
avançada esse pircenttlal fica em tomo de zero. 

Ilustrando com outros pormenores esse desajlste, a inch1s
tria aborda o que ocotte com o aço na ex~ Confonne- pesqui
sa do Institnto B~ de Sidermgia, ~carga tributária tolai inciden
te sobre as exportações de produtos sidemrgicos se aproxima de Zl% 
em nosso País, em comparação com 15% noJapãQe 10% na Coréia. 

Não é s6 no comércio exterior que as mãriufaturas bmsi.lei
ra.s são vítimas de um sistema tnbutário antiquado .. Em nosso terri
tório, leva vantagem o produto importado, que normalmente não 
está sujeito; nos países de origem, a tributos em cascata.. Nesses 
países, convém salientar, os invesêmeD.tos eStão a salvo dos im
postos que incidem sobre as aplicações de capital DO BrasiL Pareoe 
claro que essas discrepâncias teriio de desaparecer DO processo de 
moderniza.ção de nossa economia.. 

A partir de 1990 acelllllaram-se as reduções sofridas pelos 
investimentos em infra-estrutura. Como salienta a CNI. os investi
mentos em tiaDsporteS. teleconmnicações e energia elétrica esti
mulam aplicações de capitais privados em diferentes setores da 
economia oocional. A soma destes com os investimentos p.i'blicos 
produz dois resultados 1imdamemtais· aumeDto da produção e geta
ção de novOS empregos .. 

Na ausência dos gastos públicos em infra.-estrumra. o setor 
privado sofre elevação de aJ!OtOS que reduzem sua capacidade de 

competição. Estimativas :Feeentes. afmna a CNI. mostram que os 
investimentos totais em energia. transportes e comunicações repre
sentaram. em 1993. apenas 43% do total dos investimentos reali
zados em 1980. No caso da energia elétrica, nos prime!ros anos 
deste decênio o total das aplicações de capital ~sponde a me
nos de um terço do montante do início da década passada. 

Diante de tais comprovações. os dirigentes industriais mani
festam o receio de que possa ocox:rer um estrangulamento no futu
ro JX6ximo. Pois é oficial a notícia de que se encontram paralisa
das as obras em dezesseis projetas hidrelétricos. Em 1980, foram 
aplicados no setor quatro e meio bilhões de dólares. em confronto 
com apenas um bilhão em 1993. -

Não foi esse, entretanto. o setoc mais afetado pela falta de 
investimentos. Assinala a CNI que, em 1993, os gastos em trans
portes representaram apenas cerca de dez por cento do valor do in
vestimento no setor efewado em 1980. A malha rodoviária., comO 
é de conhecime!liO geral, ficou arruinada, aumentando de forma 
considerável o custo do transporte sobxe pneus. Existem cálculos 
que apontam a má consetVação 4a:s rcdovias como responsável 
por aumento do custo dos fretes em 38% (trinta e oito por oento), 
registnmdo o consumo de combustível incremento da ordem de 
trinta e cinco por cento. 

No setor das teleconmnicações. conti:nn:i.m elevadas as íllas 
de espeta. figurando o congestionamento do tráfego como um fa
tor que onera as empresas e os cidadãos. Sabe-se que o custo de 
uma chamada intemacional no Brasil é cen::a de quatro vezes mais 
caro do que nos Estados Unidos ou no Orile. 

A CNI descreve de modo desalentador a.simação no trans
porte de carga geral nos portos brasileiros. As mercadorias aoondi
cionadas em contairi.ers, pallets. caixotes, sacarias, etc., e que se 
destinam ao mercado externo. são movimentadas, basicamente, 

... em portos públicos. Nestes ainda não foi possível aplicar a lei de 
modernização do sistema portuário nacional. aprovada em feverei
ro de 1993. 

Enquanto, nos terminais portuários privativos, as Opernções 
de carga e descarga se fazem com agilidade e em regime de custos 
baixos, nos portils púb~cos subsistem os monopúlios das compa
nhias estatais e dos sindicatos de trabalhadores avulsos., que em
perram os seiviços. Em conseqüênCia perdem competitividade as 
mercadorias brasileiras no.men::ado intemacionaL 

A continuaQa influência d6 movimento sindical nos portos 
públicos determina que a carga geral, que estaria destinada à cabo
tagem, tenha abandonado a orla marltima, pata ser transportada
em caminhões. Resulta desse fato a afumação da CNI de que um 
sistema de transporte de cabotagem de carga geral eficiente pode
ria inverter a nlatriz de tmnsporte do país. O caminhão. que per~ 
cone longas distâncias. em nosso extenso teirlt6rio, seria facil
mente substituído pelo navio, de custo infmitamente mais baixo. 

Uma reunião de empresários não poderia fazer caso omisso 
da questão de fundamenlal importância, representada pelo elevado 
patamar dos juros ora em vigor na economia brasileira. Acusa a 
indústria a prevalência de taxa de juros, em meados de 1995, da 
otdem de 50% (cmquenta por cento) .ao aiJ.o. As razões desse dis
parate são óbvias: precisando fmanciar seu desequih'brio fmancei
IQ, o setor público comparece ao mercado oferecendo jtnos eleva
dos pata facilitar a captação de recw:sos, determinando, assim, o 
nível da taxa básica de juros vigente no País 

Tem fundamento outra queixa da indústria, quando afm:na 
que a ausência de fmanciamento de longo prazo afeta de modo in~ 
suportável a capacidade de competição dos produtos manufatura
dos btasil.eiros no mercado intemacional Enqoanto na Argentina e 
na Coreia do Sul a taxa real de juros nos empréstimos bancários é 
de dez por oento ao ano, no Brasil, deduzida a taxa de inflação, 
gira em tomo de vinte e ciuco por cento. Nos Estados Unidos, é de 
7 .a 8 por cento, ao passo que, na Alemanha, é de 5%. 

Além do impacto negativo sobre os investimentos. os juroS 
elevados~ como opina a CNI. têm repercussãõ ·multó desfavorável 
sobre os custos. Todos percebemo_s que faz parte da rotina das em-
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presas tomarem empréstimos pala fmãnciar parte do seu capital de 
giro, assim como as suas vendas a prazo. Desse modo, juros altos 
inflacionam os custos fmanceiros. E claro que esse é um fator de
temiinante das pressões sobre o nível de preços no mercado inter
no. Já no comé:tt:io intemacional, esse fator reduz de forma acen
ruada a competitividade de nossos produtos. 

A indústria também chama a alenção pan1 o custo da regu
lamentação excessiva. Afirma. a CNI:. ''Um ambiente de negócios 
favorável requer nprmas claras, previsíveis, divul~, coerentes 
e aplieadas a todOs de fOIIDa adequada e equânime- E indispensá
':'el, pua que a empresa. privada produza com eficiêDCia, que os di
reitos de propriedade estejam garantidos e que haja segunmça so
bre os contratos privados. Por outro lado, uma regulamentação in
certa e instável tem efeito negativo sobre o gnm de fcnnalização 
das atividades eco!lÔIDÍcas e sob:e o piÓpriO crescimento da eco
nomia,. de vez que o alto grau de incerteza reduz as taxas de retor
no esperadas: de novos projetas.." 

. , .A II1IllScriçio desse longo trecho dos documelliOS do semi
nário tem por objetivO-repiSar aspirações que a indúStria proclama, 
em todos os momentos em que considera propicia a defmição das 
condições favoráveis ao seu pJeno desenvolvimento. 

Cabe inteira razão à CNI quando afnma que ''muitas ativi
dades empresariais estão emiolras em incertezas. por estarem su
jeitas a regulamentos eonlr.ulitóriooi ou em função do gmu de am
r:rio pemjrudo aos responsáveis pelos regulamentos"- E aereseellla 
que estudos zecentes demonstiam como são elevados os custos de 
lidar com o govemo. A legislação excessiva e a sua frequente nm
dança levam as empresas a considerável perda do tempo no cum
pri.inento de requisitos fiscais e trabalhistas e em negociações com 
órgãos puolicos_ . . 

E de fácil percepção o efeito sobre os custos quando as em-
-presas tentam percom:r o labirinto dos regulamentos das áreas ÍlS

cal e previdenciária. No caso das pequenas empresas é indispensá
vel o recurso a profissionais externos. Já as grandes empresas ins
talam departamentos jurídicos e de CO!llabilidade pan fazerem 
face a esse problema. 

A CNI faz séria .ã:dvertência. ao txatar-do ensino .fundamental 
e da educação como um tOdo. Salienta os prej:úzos decommtes de 
prioridades equivocadas e os despenllcios na a=cadaçiO e repas
se de :recursos, agravando o quadro de ~ Estima-se, diz o 
órgão máximo da indústria, que apenas cinquenta por cento do 
montante investido no ensino básico cheguem..efetiva.mente à es
cola e, nãó neCessariamente, à sala de aula. Na verdade. afJIIDa a 
qualidade da educação no Brasil é um dos ,..is sérios obstáculos 
ao desenvolvimento nacional e à formação de uma economia efi
ciente, capaz de elevar o padrão de vida de seu povo. 

Para finalizar reproduzo o pensamento da indústria sobre as 
novas teeoologias de produção e de geiência, que dão ênfase abso
luta ao fortalecimento do ensino básico no caJitulo dos. requisitos 
para fOimaç.ão de reattSÕs. hu~os.. O Sistema educacional brasi
leiro está longe de respoo.der a tais exigências. 

A indústria acaba de apresentar à Nação idéias que empol
gam pela objetividade e veiculam os pontos de um !""grama de 
ação administrativa. cujo cumprimento el.iminaria. o atraso sócio
econômico, que afeta gmnde parte do povo brasileiro. 

Agradeço a atenção-

O SR- JOSÉ ALVES (PFL-SE-) - Sr. Presidente, SI"s e 
Srs. Senadores, encontrava-me licenciado, em viagem que tive de 
realizar na semana passada. quaodo e>eo<reram imptttantes desdo
bramentos da crise que envolve algumas instituições do sistema fi
nanceiro, especialmenJ:e o Banco Econômico, que jmtamente com 
outros. bancos., um de PemambJ.co e outro de São Panlo, sofreram 

intervenção do Banco Central. DUm episódio bastante esmiuçado 
pelos meios de comunicação. 

Sr. Presidente, mesmo distante do cenário deste evento. 
acompanhei com muito interesse e preocupação o andamento dos 
fatos, pois o Banco Econômico, além da .importância da sua histó
ria de mais de 160 anos, fundado que foi em julho de 1834, teve em 
Setgipe suas primeiil!s agências fora do Estado da Bahia, é o 7" maior 
banco privado do Pais e, sem dúvida, um e>:pl1'SSÍVO representan1e do 
sistema fmanceiro nacional, uma iostitniçio que, ao longo de todos 
estes anos, vinha superando e Vencendo todas as aises econômicas e 
poJíticas que o País e a região onde alUa atravessaram. 

O. caso do Banco Eeo!lÔIDÍco Dão deve ser interptetado ape
nas sob o ângulo meramente de gestão administrativa e financeim, 
sob o enfoque de inépcia ou de esbanjamento dos recursos por 
parte de seus dirigentes. 

O que me preocupa. o que me assusta, é que um Banco, 
com uma experiência centenária, uma enJ:idade que ao longo de 
mais de um século e meio de existência, sendo a mais antiga insti· 
tuiÇão fmanceiia do Brasil e da América Latina, um dos sete maio
res Baocos privados do País, tenha àlegado aos níveis de difiCUl
dades, agravadas no ano passado, que estimularam a intervenção 
do Baoco Cen!ral e as medidas rigorosas dela deeorrentes-

Grande parte dos problemas sociais e das dificuldades eco
nômicas que o País vem atravessando, nos rumos do seu desenvol
vimento, são refleXos deste modelo intensivo de capital e concen~ 
trador de renda, sendo o principal responsável pelo desemprego, 
pela pobreza. o abandono do campo, os entraves no ftmcionamen
to da economia de mercado e na geração de receita pam as fanií

.-lias e para o govemo, dificultando-lhe o atendimento às necessida
des C',oarências na área de sua maior responsabilidade. como edu
cação. saúde, habitação, saneamento e segur.mça. ---

0 que me assusta é que o caso do Banco Ecmômico, o seX
to banco privado mais lucrativo em 1994, não seja uma realidade 
isolada, mas. !aJJl.bém, J;eflexo da falta de liquidez e nlveis de in
solvência em vários setores da economia do País, do cidadão isola
do eui suas dificuldades de se manter, das pequenas empresas que 
sobrevivem a duras penas: ·até os grandes complexos econômicos e 
fmanceiros, que possam ser .atingidos pela inadimplência que vem 
das bases do mercado, comprometendo o crédito e o fluxo dos re
cursos na economia. ..... 

No Nordeste, depois da Bahia e Pemambueo, é em Sergipe 
que esse Banco tem o maioc número de A_géncias onde atende a 
mais de 25 mil correntistas e poupadores_ E a maior rede privada 
do Estado e que movimenta o maior volume de recursos. Por esta 
I'32'lo me preocupam as repercos.sões sa::iais e econômicas causa
das por esta intervenção. 

Mas. Sr. Presidente. não vim ocupar a tzibuna do Senado e 
tempo das Senhoras e SeDhores Senadores pan aqui defender o 
Banco Ecoo.ômico, nem a sua atual ou passada administração. 

Vellho extemar a minha inquietação pelos transtomos pre
sentes que a sua clientela, os seus correntistas e poupadores vêm 
passando com esta intervenção, e pelos reflexos que isto venha a 
causar. N'"ao apenas a pessoas f!Sicas. assalariados. mas também. a 
entidades públicas, govemos de Estado e Municípios. 

A intervenção "" Banco Eeo!lÔIDÍoo é um fato de gmudes 
repercussões fin.an.ceiras, econômicas e políticas no NOideste, IX'I'
que tem sido uma institui~o que muito vem contriluindo para o 
desenvolvimento regional. E uma. entidade profundamente ligada à 
história da Bahia e do Nordeste. 

Considero urgente que o Govemo procure formar os seus 
quadros de dirigentes para estas áreas econômicas e ímanceiras de 
grandes complexidade, como o Banco Central, pois somente ~~im 
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se extinguirá esta relação promíscua entre ó interesse puôlico e o 
interesse privado, no que se refere ã política monetária. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à Tnõuna do Senado, é o 
impulso de consciência em solidariedade a um homem "puôlico que 
merece o respeito e a consideração de toda a Bahia.. de toda a re
gião nordestina e de todo o País. 

Um político que, em- seus qu~ anos de vida pública, 
passando pela Assembléia Legislativa, pela CâmaJ:a dos Deputa
dos. pela Prefeitura da Capital de seu Estado; onde foi pOr tres ve
zes Governador, Presidente de uma das maiores empresas públicas 
do País, Ministro e ablalmente Senador, fez da sua voz o clamor 
do povo de sua temt. e de sua região em defesa de uma de suas 
mais antigas instituições de deSenvolvimento e progresso. 

Queto manifestar a minha mais sinceta. admiração e solida
riedade ao Senador Antonio Carlos Magalhães_ pelo seu empenho, 
pela sua luta e pelas negociações que desenvolveu, nos bastidores 
e piblicamente, em favor de uma solução mais equânime pm:a a 
citada instituição ímànceira do seu Estado, uma solução menos 
triw.mática do que a. intervenção, um tipo de equacipnamentõ que 
desse ã clientela do Bancó o mesmo tratamento dedicado a ootros 
bancos, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, onde foi de
cretada a inteiVenção em regime de administração especial tempo-
rária. ·- . -

Um gesto muito mais em favor do público do que propria
mente do Banco, embora a todo homem público também preocu
pem os fatos econômicos que atiojam diretamente à população, e 
entre estes, os abalos que possam ser desencadeados no sistema fi
nancciro, onde gçmdes bancos como o Banespa, o Banetj, o Mer
cantil de Pernambuco, o Comercial de São Panlo, o Meridional e 
outros estejam no sufoco em que se encontram. 

A atitude do Senador Antonio Carlos Magalhães. a procura 
- 4e soluções r~:e_gociáv~ para o problema, os entendimentos que 

manteve, o apoio que buscou para a sua luta,. na expectativa do 
povo baiano e dos nOidestinos, não poderiam ter outro desdobta
meD!o. 

Tanto ele não se omitiria, como llWlC3. se o:mitfu nos assUn
tos que dizem respeito aos interesses do NOJ:deste e .. da. Bahia, nos 
temas de interesse nacional. quanto o povo que representa nesta 
casa tinha a certeza de que ele seria o seu porta-voz. A ·Sabia não 
ficaria calada diante de um evento de ral magnitude. 

Como ele próprio disse: "N"'ao tinha interesse em provocar 
crise porque desejava. apenas. vma solução". 

Em toda esta crise que se procurou fOrjar, alimen.tando o 
noticiário com especulações e intrigas desnecessárias provenientes 
do desencontto de inf~s. quem mais sain perdendo foram 
os COITCD1istas do banco com estas litnitàções aOs saques. e tam
bém a credibilidade na segurança e liquidez do sistema financeiro, 
pois a indústria do boato sobre as evenwais ciifiC!lldaclç_s de 'Um 
banco, uma atividade irresponsável e criminOsa, gexa as corridas 
ao caixa, que é o fenômeno mais temido pelas instituições finan-
ceiras. -- -

O Senador Antonio Carlos Magalhães, desde o inicio -das 
negociações. antes mesmo que os problemas que ainda tiDham so
lução favorável transpirassem para a imprensa, procuroo. uma saí
da coerente em que se preservasse o Banco, o público e o Gover
no,. porque isto, no entendimento de um político de sua experiên
cia, estaria também interessando ao Pais, por cuja grandeza todos 
nós, independentemente de partidos políticos, lutamos, vivemos e 
trabalhamos. 

Finalizo, Sr. Presidente, reitetando a minha im:strita solida
riedade ao eminente Senador Antonio Carlos Magalhães. iluslre 
representante da Bahia. e que aqui no Senado, no Congresso brasi-
leiro, também defende os .interesses do Nordeste e do BrasiL ' 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar; a Presidência vai encimar a seSsão, designando para a ses
são ocdinária de ariJaDhã, a realizar..e às quatotze horas e trinta 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"92, 

DE 1995-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tennos do art. 33é, b, do Regi
mento Interno) 

Discussão, em tumo úniro, do Projeto de Lei da CâmaJ:a n• 
92, de 1995 (n• HY95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da Replblica, que ahem dispositivo da Lei Canplementar n• 
69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas gernis de 
organização, o preparo e o emprego das Fmças Amladas. 

(Dependendo de parecer da <:omissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 99, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos teJ:mos do art. 336, b, do RegimontO 
Intemo) 

Discussão, em tumo úniro, do Projeto de Lei da CâmaJ:a n• 
99, de 1995 (n•290J95, na Casa de erigem), de iniciativadol'resi. 
dente da República, que dispõe sobre a criação de cargos efetívos 
de Agente PeniteDciário na Cmreim Policial Civil do Distrito Fe-

-dera! e dá OUIIaS providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de CoDStiluiçíio, 

Justiça e Cidadauia) 

-3-
EMENDf>S DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" liO,DE 1988 

Votação. em turno.único, das Emendas da CâmaJ:a ao Proje
to de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela Casa), 
de autoria do Senado< Jatba& Passarinho, que dispõe sobre o depó
sito legal de publicações na Biblioteca Nacional, e dá ouuas provi
dências, tendo 

Parecer sob n• 204, de 1995. da Comissão 
- de Educação, favcrivel às Emendas n"s I e 2. ii primeiia 

parte da Emenda n• 3, e oontrário à segunda parte da Emenda n• 3_ 

-4--
REQI.JE!UMENTO N"999, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 999. de 1995, 
do Senado< Sebastião Rocha, solicitando, nos tennos xegimentais, 
seja convOcado o Ministro de Estado da Saúde, Dr. Adib Jatene, a 
fm de que, perante o Plenário do Senado Federal, possa prestar escJa. 
:recimeDtos sobte a política de fmanciamento 00 sistema de saúde. 

-5-
REQUERlMENTO N" 1.125, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II. c. i, de 
Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 1.125, da 
1995, dos Senadores Pedro Simon e Jader Barl>alho, solicitando, 
nos termos do art. 336, "c", do Regimento Intemo, urgência pam o 
Projeto de Lei da CâmaJ:a n• 97, de 1995 (n• 269/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre feriados. 
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-6-
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 136, DE 1990 

Discussão, em lllmO dnico, da Emenda da Câmara ao Proje
to' de Lei do Senado n• 136, de 1990, de autoria do Senador Már
cio Lacerda. que dá nova redação ao inciso m do art. 484 do De
creto-lei n• 3.689, de 3 de oumbro de 1941 - C6cligo de Processo 
Penal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 399, de 1995, da Qwnjssão 
- de CollStituição, Justiça e Cidadaaia. 

-7-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 29, DE 1992 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da ~ D0 

29, de 1992 (n• 4386/89. na Casa de origem), que inclui~ Mmi· 
cípio de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, na Area de 
Proteção Ambient.al.da Sena da Mantiqueiia, tendo._ • _ 

Pare<:er favor.ivel, sbbn°46l, de 1995, da COmissao 
-de Assuntos Sodals. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE 1992 

Discussão, em tumo único, _do Projeto de Lei da Câmara D0 

132, de 1992 (n• 1.723/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aplicação e divulgação de índices de desempenho de serviços de 
saúde, tendo 

Parecer favorável. sob n° 462, de 1995, da (',omissão 
-de Assuntos Sociais. -

_,_ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 224, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
224, de 1993 (n• 217/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
inspeção em bamlgens, pontes, viadutos e olxas de arte, tendo 

Pare<:er, sob n• 389. de 1995, daContissão 
- de Serviços de Infra-Estrutura, favor.ivel.ao Projeto 

com emendas n~ 1 e 2-CI. que apresenta. e voto vencido, em se
parado, do Senador Fernanllo Beún-a. 

-10- . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 15, DE 1995 

DiSct:J.SsãO, em turno único, dó Proje'lo de Lei da Câmara D0 

15, de 1995 (n• 1.504191, na Casa de origem), que prolbe a captura 

de mamíferos aquáticos das Ordens Sirênia, Carnívora e Ceiácea, 
e de répteis da Otdem Cllelonia, em território brasileiro. e dá -ou~ 
tras providências, tendo 

Pare<:er sob n• 380, de 1995, dâ Coniissão ~ 
- de Educaçio, favorável, nos tei'm:a$ de Substitutivo ·que 

oferece, com voto em sepaxado do Senador Coutinho Jorge. 
'~- - -'0~11- -

PROJETO DE LEI DO SENADO N"24, DE 1995 
(!ncluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 91, § 3•, do Regi

mento Intemo) 

Disalssã~ em rumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
24, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe so
bre a proibição de venda de bebidas alcoólicas pata menores de 21 
anos e dá outras providências, terido 

Parecer favorável. sobn°451, de 1995,da Comissão 
--de Assnotos Sociais. 

--12-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 161, DE 1995 

(!nc!uídoem Ordem do Dia, oos termos doart. 9!, § 3°, do Regi
mento Intemo) 

Disa.IsSão, em turno umeo. dÕ Projeto de Lei dO SenadO n° 
161, de 1995, de autoria do Senador José Eduatdo Outra, que a1ter.t a 
Lein• 8.031, de 12de abril de 1990, e dáootr.ls providências, tendo 

Parecu, sob n• 443, de 1995, da Contissão 
- de Assuntos E<ooômicos, favor.ivel, com voto vencido 

do Senador Jonas Pinheiro. 

--13-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSITfUIÇÂO 

' N" 17, DE 1991 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constimição n• 17, de 1~991, de antoria do Senador Pedro Simoo e 
outros Senadores, que dá nova: redação ao inciso II do art. 40 da 
Constinrição Fedetal, tendo 

Parecer favcrivel, proferido em Plenário, relator: Senadl>r 
Edison Lobão, em substiblição à Contissão de Constiblição, Justi
ça e Cidadania. 

(Segundo dia útil de discussão) 
O SR. PRESIDENtE (Levy Dias)- Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sesJJão às 17h40min.J 

Ata da 1293 Sessão deliberativa ordinária 
em 24 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 
Presidência dos Srs_José Sarney,Júlio Campos, Renan Calheiros e Jefferson Peres 

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

Antônio Carlos Magalhães - AntôniO -Cãrlos Valladares -
Arlindo Porto- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras- Ber-

DJUdo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
=~ ,.. Casildo ~er ,- Coutinho J~ - Edison Lobão ,.. 
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteim - Emandes 
Amotim - Esperidião Amin - Femando Bez= - Flaviano Melo 
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- Fimi<:elino Pereiia - Freitas Neto - Ge>:aldo Melo - Gerson Ca
mata - Guilherme Palmeiia - Hugo Napoleão - Hqmberto Lucena 
- Íris Rezende - Jader llaibalho - Jeff= Péres - João França -
João Rodla - Josapbat MariDho - José AlmJ Bianco - José Agri
pino - r.,..; Alves - José Eduaido Dulr.l - José Igoácio Fem:ira -
José Roberto Amlda - José Saney - Júlio Campos - Júnia Marise 
- Lauro Campos - Leomar Quint•nilh• - Levy Dias -' Lucíclio 
Patella - Lúcío Ak:ânlara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mar
Jure Pinto -' Mauro Miianda - Nabor JÚDÍOr - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofie Quioan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pe
dro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiro - Roberto mire -
Roberto Requião - Romeu '1\Dna - Rooa!do Cunha Lima - Sebas
tião Roc:ba - Tect&io Vilela Filho - Va!mir Campe1o - Vilsoo 
K!einübing- Waldeck Omelas. 

O SR- PRESIDEN'IE (Jeff=cn Péres)- A lista de J?l"setl· 
ça acusa o comp=cimemo de 69 Srs. Senadores- Havendo número 
regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç3o de Deus, iniciamos DOSSOS trabalhos. 
O Sr. 1• Se=lário em exetclciO. Senado<Va!mirCampe!o, 

procedo;tá à leitma do ):.xpediente-
E lido o seguinte expediente: 

MENSAGEM 

DO PRESIDENfE DA REPÚBLICA 

. Restituindo autógrafoS de projetO de. lei,....cíooado: 
N""290, de 1995 (n• 883/95, na origem), de 21 do =te, 

relerenle ao Projeto de Lei da Cimaia n• 94, de 1995 (n• 276/95 
na Casa de origem), que dispõe sobre a tnmsfe<ência do controle 
acionário da Companhia Siderúigica da Amazônia- SIDERA~ 
e dá outras providências. sancionado e transf011J]ad.o na Lei D.0 

9.088, de 21 de agosto de 1995. 

AVISO 

DE MINISTROS DE ESTADO 
N" 253/95, de 16 do cc=le, do Ministro das Coanmicaçõ

es, reierenle ao Requeriroemo n• 780, de 1995, de infonnações, 
do Senador Uício Alcântaia. 

As info:anações ficarão à dispooição do requeren~ 
te na Secretaria-Geral da Mesa. 

N" 384195 de 7 do conente, do Ministro de Minas e Ener
gia. em retif:oc:a.ção, refereme ao Reqüerimento n9 991. de 1995. de 
informações, do Senador Antônio Carlos V aladares. 

N" 7fJ2/95, de 4 do c=le, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento n° 806. de 1995, de infOiliJ:llÇões.. do Sena-
dor Ernandes Amorim. • 

N° 703/95, de 4 do eot:rente, do f...fiDistro da Fazenda. refe
renle ao Requerimento n• 893, de 1995, de informações. do Sena
dor Eduardo Suplicy. 

N" 716-A/95, de 10 do corre:me, do Ministro da Fazenda, 
referenle ao Requerimento n• 958, de 1995, de informações. do 
Senador João Rocha. 

N" 730-N95, de 15 do~ do Ministro da Fazeoda, refe
reme ao Requerime710 n• 957, de 1995, de infooriaçiies. do Senador 
João Roc:ba. 

As infonnações foram enc:ilitiifib~adas- em cópia, 
aos requerentes. 

Os requerimentoS vão ao Al:quivo. 

PARECERES: 

PARECER N' 512, DE 1995 

Da Conüssão de Assuntos Econômicos, sobre a 
IDdicação o0 005, de 1995, de autoria do Senador Er .. 
nandes Amorim. 

Relator: Senador Jefferson Peres 

I-Relatório 

É submetida à apreciação desta Comissão de Assuntos EcO--~ 
nômicos,alndicação n•005,de 1995, de autoriadoSen. Emandes 
Amorim. que, ''nos tern:Jos do art. 224 do Regimento Interno, indi
ca seja objeto de estudo pela CAE: 

1. "obler depoimentos e informações de autorida
des da área """"""'ica, em particular do Sr. Ministro da 
Fazenda e do I'Iesideme do Bauco Centta1 do Bmsil, bem 
como de pessoos indicadas para tais caigOS pelo PresideDie 
da República, específicamente qwmto às politicas ecooômi
cas. monetária, fiscal e cambial em anso no País; 

2. 11igual providência em relação a representantes
de entidades 'civis, com a fmalidade de avaliação ClÍtica 
dessas políticas e proposição de novos cenários econô=-

-micos, sob a 6tica das mesmas.'' 
A maior participação do ~ da República na definição 

e condução da política ecoo.ômica, 11de forma a posstõilitar a ava
liação da sociedade civil nas oportunidades que se aptCSC1llarem 
para o exercício de competências ptÓpiias do Senado em relação à 
defmição e execução desta política'\ foi a argumentação básica 
a~tada na justificativa dessa proposição. 

E o relal6rio. 

II-Voto do Relator 

A Indicação é uma proposição definida no art. 224 do Regi- ~ 
memo Interno do Senado Federal e oom:sponde a sugestão de Se
nador ou comissão pam que o assunto, nela focaljzado, seja objeto 
-de providência ou estudo pelo órgão competenle da Casa, no caso 
a ComisSão de Assumos &:onômicos, com a finalidade de seu es
clarecimento ou fomw.lação de proposição legislativa. 

OmSeobcr Presideme, F"''icamente tudo o~~ disaD:Jo nesta 
Comissão de Assumos Fcoofmiros, iOOuindo-se os iDiroems e receaes 
depoi-~ pa mrtcridades dive:sas, diz ..-espeW às políticas 
""""'"'"" martária, fiscal e cambial, tudo com a finalidade de esclare
cimento ou fmm!ação e delibmção de J1'lllO"Í\'ÕÕ legislativa. 

Sob esta 6tica, a J?l"S<nte ix)dicação se tririJa in6cua, pois o 
seu objeto é exaiimente a atribuição genériCa da Canissão de As
suntos Ecooêmims E isto ela tem feita. 

Por outro lado, o Regimemo Im:mo do SeDado Fedmd veda à • 
Comissão de Assurtos Eo "~,,;. • 6 a realização de estudos c:u emissão 
de pareceres sobre ato de attro Pode.-, bem cano sugestão ou çooselho a 
qualquer Poder. De fato, o art. 225 do Regimemo estabelece o ""!l'Í'lie: 

"Art. 225. A indicação Dão pode1á conto<: 
I-Consuha :q. qualquer comissão sobre: 
a) inlerpretação ou aplicação de !e~ 
b) ato de outro Poder. 
II-Sugestão ou canselho a qualquer Poder." 

Sob esta 6tica, a presenle Indicação se 1oma anti-regimen
taL Não obstanle esta vedação regimentaL o art. 50 da Constitui
ção Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n• 2, 
de 1994, penmite que esta Casa, ro a Cimaia dos Deputados, ou 
qualquer de suas comissões, corivoque Ministro de Estado ou 
quaisquer titulares de 6!gãos diretamente subordinados à Presidên
cia da República para prestar, pessoalmeme, informações sobre as
sunto previamente d.etet:mimdo. Mais uma vez não é o caso. 

Diante do exposto, somos pela rejeição da Indicação n• 5, 
de 1995, de autoria do Senadorllmandes Amorim. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995.- Gilberto Mir-an· 
da, Presidente - Jeff<rson Pem;, Relalor - Jo- Pinheiro - ~ 
Eduardo Suplicy - Freitas Neto - Geraldo Melo - Fenumdo 
Bezerra- Osmar Dias- Onofre Qulnan -Carlos Patro<ínio
João Rocha - V a!mir Campelo - BeBo Parga- João Fr-ança
Pairo Simon- Ney Suas:suna.. 
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PARECE~ Nº513, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o 
Ofício S n• 26, de 1995 (Ofício PRESI - 95/1230, 
de 30/05/95, na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro para emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTM -
RIO, cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária, vencível no 2• semestre de 
1995. 

RELATOR:'Senador Eduardo Suplicy 

.1. Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN 
encaminhou a esta Casa, mediante a correspondência em epígrafe, pedido da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro-para que o Senado Federal autorize a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro -
LFTM - RIO, cujos recursos servirão ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 2° semestre de 1995. 

O pleito encontra-se adequadamente . instruído quanto à 
documentação encaminhada ao Senado Federal, nos termos dos arts. 2°, 13° e 
15° da Resolução n• 11, de 19g4, que dispõe sobre limites· globais e condições 
para as operaçõ~s de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e suas autarquias, nos quais se inclui o lançamento de 
títulos da dívida mobiliária pública. 

Ressalte-se, porém, que a Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal, 
apresentada pela Prefeitura, está com seu prazo de validade expirado, sendo 
necessário sua. substituição antes da efetiva emissão das LFTM-RIO. 

É o relatório. 

2. Análise do Mérito 

O BACEN emitiu o Parecer DEDIP/DIARE - 95/439 que informa 
estar o pedido de autorização enquadrado nos limites estabelecidos nos arts.3° 
e 4°, incisos I e 11, da supracitada Resolução n• 11/94. 
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Pelos dados apresentados, verifica-se que o Município não 
renegociou suas dívidas junto à União, faculdade concedida pela Lei n• 8.727, 
de 5 de novembro de 1993, não se enquadrando, portanto, nos limites de 
utilização da Receita Líquida Real fixados no art. 27 da Resolução n• 11/94. 

Assim, aplica-se ao pedido o disposto no § 6° do art. 15 da 
mencionada Resolução que determina o uso do valor de emissão, devidamente 
atualizado pelo fator de atualização próprio da espécie de título, para o cálculo 
do principal a ser refinanciado, significando que o Município pode rolar a 
totalidade de sua dívida mobiliária vencível no 2° semestre de 1995. 

Trata-se, portanto de um caso em que a resolução autorizativa do 
giro da. dívida mobiliária deve ser balizada unicamente nos critérios 
estabelecidos na legislação pertinente, não caracterizando qualquer tipo de 
excepcionalidade. 

Para cumprir fielmente sua função constitucional de controlador 
· do endividamento das unidades da Federação (Constituição Federal, art.52, 
incisos V a IX ), o Senado Federal deve seguir, estritamente, o disposto na 
Resolução n° 11, de 1994, evitando autorizações excepcionais, tais como as 
concedidas nos seguintes casos: 

2° semestre de 1995 

Município de São Paulo 
Estado da Bahia 
Estado da Paraíba 
Estado do Mato Grosso 

Resolução n° 23,de 1995 
Resoluçãó n° 22, de 1995 
Resolução n° 21 , de 1995 
Resolução n• 20, de 1995 

1 o semestre de 1995 

Estado de Goiás 
Estado de São Paulo 
Estado do Rio Grande do Sul 

Resolução n° 1; de 1995 
Resolução n° 3, de 1995 
Resolução n° 75, de 1994 

2° semestre de 1994 

Estado de São Paulo 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
Estado de Minas Gerais 

Resoluções n°s 54 e 58, de 1994 
Resoluções n°s 52 e 78, de 1994 
Resoluções n°s 47 e 68, de 1994 :· 
Resoluções n°S 44 e 59, de 1994 
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Em recente reunião, esta Comissão de Assuntos Económicos 
após debater exaustivamente a questão do endividamento das Unidades da 
Federação decidiu que a partir desta data cada Estado ou Município deverá 
resgatar 2% do total dos títulos a serem substituídos. 

Deste modo, a emissão de LFTM - RIO, ora sob análise, 
apresentaria as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem 
substituídos, atualizados nos termos do § 6° do ar!. 15 da Resolução n° 11, de 
1994, deduzida a parcela de 2%, nos termos do §6°, "in fine", do artigo 15 da 
Resolução n° 11, de 1994: 

b) modalid~de: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas 
pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25/11/87; 

d) prazo: de até 5 anos (SELIC) e de até 1. 706 dias (CETIP); 

e) valor nominal: R$ 1,00(SELJC) e R$ 1.000,00(CETIP)*; 
• o uso do preço unitário (P.U) em únidade de milhar pela CETIP implica 
divisão da quantidade por _1_0_()0 por ocasião da rolagem 

f) características dos titulos a serem substituídos: 

SELJC: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

681447 ·01.07.95 3.635. 756.369 
681447 01.08.95 1.931.121.689 
681446 01.09.95 2.291.745.755 
681447 01.10.95 2.749.343.653 

TOTAL 10.607.967.466 

CETIP: 

TíTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

680852 01.07.95 60.000.000.000 
680852 01.07.95 50.100.000.000 
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680883 
680883 
680914 
680914 
680944 
680944 
680975 
680975 

· -ANAIS DUSENAOO FEDERAL 

01.08.95 
01.08.95 
01.09.95 
01.09.95 
01.10.95 
01.10.95 
01.11.95 
01.11.95 

TOTAL 

Agosto de 1995 

60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 

550.500.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

SELIC: 

COLOCAÇÃO 

03.07.95 
01.08.!?5 
01.09.95 
02.10.95 

CETIP: 

COLOCAÇÃO 

03.07.95 
03.07.95 
01.08.95 
01.08.95 
01.09.95 
01.09.95 
02.10.95 
02.10.95 
01.11.95 
01.11.95 

VENCIMENTO 

01.07.99 
01.08.99 
01.09.99. 
01.10.99 

VENCIMENTO 

01.07.98 
01.07.98 
01.08.98 
01.08.98 
01.09.98 
01.09.98 
01.10.98 
OU0.98 
01.11.98 
01.11.98 

TÍTULO 

6814S9 
681461 

. 681461 
681460 

TÍTULO 

681094 
681094 
681096 
681096 
681096 
681096 
681095 
681095 
681096 
68109f3 

DATA-BASE 

03.07.95 
01.08.95 
01.09.95 
02.10.95 

DATA-BASE 

03.07.95 
03.07,95 
01.08.95 
01.08.95 
01.09.95 
01.09.95 
02.10.95 
02.10.95 
01.11.95 
01.11.95 
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h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução 
n° 565, de 20.09.79, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26.01.89, e Decreto n° 8.355, de 
26.01.90. 

3. VOTO 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente ao atendimento do 
. pleito da. PreJ'eitura Municipal.do Rio de Janeiro, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 90, DE 1995 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesoura do Município do Rio de Janeiro- LFTM - . 
RIO, destinadas ao giro de sua divida mobiliária 
vencível no 2° semestre de 1995. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1õ. É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da 
Resolução n° 11 ,de 1994, ·do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do· 
Tesouro do Município Rio de Janeiro- LFTM- RIO, destinadas ao giro de sua 
dívida mobiliária vencívei no 2° semestre de 1995. 

Art.2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titules a 
serem substituídos, atualízados.nos termos do§ 6° do art.15 da Resolução n° 
11, de 1994, deduzida a parcela de 2%, nos termos do §6°, in fine , do artigo 15 
da Resolução 11, de 1994. 

b) modalidade: nominativa -transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -
LFT, criadas pelo Decreto-Lei n o 2.376, de 25.11.87; 
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SELIC: 

TÍTULO 

681447 
681447 
681446 
B81447 

CETIP: 

TÍTULO 

680852 
680852 
680883 
680883 
680914 
680914 
680944 
680944 
680975 
680975 
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d) prazo: de até 5 anos (SELIC) e de até 1. 706 dias (CETIP); 

e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC) e R$ 1.000,00 (CETIP)*; 
• o uso do preço unitário (P.U.) em unidade de milhar pela CETIP 
implica divisão da quantidade por 1.000 por ocasião da rolagem 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

VENCIMENTO 

01.07.95 
01.08.95 

01.09.95 
01.10.95 

TOTAL 

VENCIMENTO 

. ...01.07.95 
:o1.07.95 
01.08.95 
01.08.95 
01.09.95 
01.09.95 
01.10.95 
01.10.95 
01.11.95 
01.11.95 

TOTAL 

QUANTIDADE 

3:635.756.369 
1.931.121.689 
2291.7 45.755 
2.749.343.653 

10.607.967.466 

QUANTIDADE 

60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 

. 50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 

550.500.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 
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SELIC: 

COLOCAÇÃO 

03.07.95 
01.08.95 
01.09.95 
02.10.95 

CETIP: · 

COLOCAÇÃO 

03.07.95. 
03.07.95 
01.08.95 
01.08.95 
01.09.95 
01.09.95 
02.10.95 
02.10.95 
01.11.95 
01.11.95 
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VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

01.07.99 681459 03.07.95 
01.08.99 681461 01.08.95 
01.09.99 681461 01.09.95 
01.10.99 681460 02.10.95 

VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

01.07.98 681094 03.07.95 
01.07.98 681094 03.07.95 
01.08.98 681096 01.08.95 
01.08.98 681096 01.08.95 
01.09.98 681à96 01.09.95 
----

01.09.98 681096 01.09.95 
01.10.98 681095 02.10.95 
01.10.98 . 681095 02.10.95 
01.11.98 681096 01.11.95 
01.11.98 681096 01.11.95 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da 
Resolução n° 565, de 2.0.09.79, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26.01.89. e Decreto n° 
8.355, de 26.01.90. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 
duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1995.-
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GILBERTO MIRANDA, Presidente. 

EDUARDO SUPLICY, Relator. 

JONAS PINHEIRO 

FERNANDO BEZERRA 

CARLOS PATROCfNIO 

JOÃO ROCHA 
FREITAS NETO 

OSMAR DIAS 

PEDRO SIMON 

ONOFRE QUINAN 

GERALDO MELO 

VALMIR CAMPELO 

NEY SUASSUNA 

BELLOPARGA 

JOÃO FRANÇA 

PARECER N° 514, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS sobre·o Projeto de Lei da 
Câmara n• 200/93 (n• 436/9I, na Casa de 
origem), que altera a redação do caput do 
art. I • da Lei n• 8174, de 30 de janeiro de 
I 991, dispondo sobre a importação de 
produtos agrícolas e pecuários. 

RELATOR: Senador LAURO CAMPOS 

I - RELA TÓRIO 

Aprovado pela Câmara dos Deputados, sob n° 436/91, é 
submetido à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 200/~3, de 
autoria do eminente Deputado Diogo Nornura, que acrescenta inciso "V ·ao "caput" 
do art. 1° da Lei no 8174, de 30 de janeiro de 1991, atribuindo,ao Conselho 
Nacional de Política. Agricola- CNPA competência para: 
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"V- propor os níveis tarifiírios aplicá1•eis às importaçiks de 
produtos resultantes da atividade agropecuária, que serão 
divulga_dos pelo órgão compete/11e. com antecedência mínima de 
90 (ílm'enta) dias. respectiwmeme. do ano sqfra. no caso de 
culturas temporárias. e. do ano comercial. no caso de culturas 
permanentes. não podendo sofrer a/teraçiiC.\' nesses períodos." 

O dispositivo em exame resultou de substitutivo da Comissão de 
Agricultura e Política Rural - CAPR da Câmara dos Deputados à proposição 
inicial do autor que . visava conferir ao CNP A a atribuição , de "autorizar a 
i111portação.diJ produtos agrícolas e pecuários". Aquela Comissão entende que o 
CNP A foi criado (Lei n° 8171, de 17 de janeiro de 1991 , complementada pela Lei 
n° 817 4/91) como órgão consultivo, para formular e acompanhar· a política 
agrícola, não devendo, pois, assumir o status de órgão deliberativo. E, no que 
tange à implementação da política de importação de produtos agropecuários, 
"de1•e o CNPA fixar critérios e normas para a determinação de tarifas 
incidellfes sohre as importações de prodútos agrícolas e pecuários." 

O parecer da CAPR afirma que ·~ fuoção do r:.~tado com relação 
à política de desenvoll·imento agrícola é a de garallfir a estahilidade do setor e 
m•alizar mercados lh•res e regras duradouras que permitam ao agricultor 
im•estir e obter retomo dos seus investimentos". Argumenta ainda que, para 
assegurar tranqiiilidade ao ·mercado, os níveis tarifários fixados "não poderão 
sofrer alteraç(jes no curto prazo". 

Cabe a esta Comissão, nos termos dos arts. 97 e 99, incisos II, III 
e IV, do Regimento Interno, opinar quanto à matéria. 

II- VOTO DO RELATOR 

Preliminarmente, é de se analisar a constitucionalidade da 
proposição. Esta diz respeito a direito agrário e comércio exterior, matérias de 
competência privativa da União, nos termos dos incisos L e VIII do art. 22; trata 
ainda de direito tributário (art. 24, inciso I) e, particularmente, do imposto sobre 
importação' de produtos estrangeiros (art. !53, inciso r. e § 1°). Por outro lado, 
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cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União (art. 48). Quanto ao processo 
legislativo, estabelece o art. 61, § 1°, inciso H, alfnea "e", ser de iniçillt~Y.i.l 
privativa do Presidente da República lei que disponha sobre atribuições de órgãos 
da administração pública. Entendemos, contudo, não estar sendo infiingido, no 
caso. o citado dispositivo, dada a nan1reza meramente consultiva da atribuição 
conferida ao CNP A pelo projeto de-lei, que não modifica a titularidade dos 
órgãos competentes para fixar as alíquotas do Imposto de Importação. 

A partir de I o de janeiro de 1995, as alíquotas, do Imposto de 
Importação não mais podem ser alteradas pelo Brasil, unilateralmente, pois estão 
inscritas na Tarif.1 Externa Comum-TEC, que rege as importações do Brasil, 
Argentina, Para~:,Ttmi e Umguai, parceiros do Mercado Comum do Sul -
MERCOSUL, criado pelo Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991. 
Eventual alteração de nível tarifário, que se queira introduzir na TEC ou até 
mesmo na lista de exceção à TEC - de caràter transitório, deve ser objeto de 
negociação prévia e de consenso entre os quatro países. 

O órgão intergovernamental máximo do MERCOSUL, o 
Conselho do Mercado Comum - CNC, delegou competência ao Gmpo Mercado 
Comum - GMC, órgão executivo, para aprovar modificações das alíquotas da 
TEC (Decisão CMC 22/94). E à ·Comissão de Comércio do Mercosul- CCM, 
órgão de assistência ·do GMC, compete velar pela aplicação dos instmmentos de 
política comercial comum acordados pelos Estados Partes para o fimcionamento 
da união aduaneira. Entre. suas funções, sobressai a de "propor a revisão das 
alíquotas tarifárias de itens específicos da TEC ... " (Protocolo de Ouro Preto, 
art. 19, inciso IV) 

A CCM é integrada por quatro membros, por Estado Parte. A 
seção brasileira da CCM conta com representantes dos Ministérios das Relações 
Exteriores, da Fazenda, da Indústria, Comércio e Turismo e da Agricultura e 
Reforma Agrária (da Secretaria de Política Agricola) 

A estmtura institucional do MERCOSUL conta, ainda, com o 
Foro Consultivo Econômico-Social - FCES, órgão de representação dos setores 
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econômicos e sociais, integrado por iguai número de representantes de cada país. 
O FCES terá função consultiva e manifestnr-se-á mediante recomendação ao·· 
GMC. Sua constituição e Instalação se darão tão logo o Senado aprove o 
protocolo de Ouro Preto. já referendado pela Ciimarn. O FCES terá, com certeza, 
representnnte do setor agrícola. 

Assim, tendo sido criados novos canais para proposição, 
discussão e decisão qu;·nno -a níveis tarit::írios. somos de parecer que o projeto de 
lei ~ornou-se inócuo. Por outro lado, não há necessidade de lei para que o CNPA, 
órgão aglutinador e representativo dos diversos se~:-•mentos da atividade agrícola, 
apresente _sua~ sugestões relativas à matéria. sejajunto ao FCES, seja junto à 
CCM. 

Em matéria de importação de produtos agrícolas, a maior 
preocupação do setor, altamente competitivo, é com as práticas desleais de 
comércio, derivadas de "dumping" e dos subsídios concedidos nos países de 
origem. Graças à mobilização do setor agricola, foram criados dispositivos 
específicos para a agricultura no que diz respeito à imposição de direitos anti-
dumping e direitos compensatórios. A Lei 11° 8.1 7-f/91 determina que: · 

Art. 2" "Os produtos agrícolas que rçceherem vantagens. 
estímulos trihutários ou suhsídios c/iretos ouindiretos no país de 
orige!"· desde que.ospreços de intemação no mercado nacional 
caracteri=em~se em concorrênt:ia desleal ou predatória. terão 
trihutaçi'io éornpensatória. 011vido o Conselllo Nacional de 
Política Agrícola- CNPA ". 

Com a participação do CNPA, o dispositivo supratranscrito foi 
regulamentado pelo Decreto n° 174, de 10 de julho de 1991, e complementado 
pelas Portarias no· 974, de 16 de outubro de 1991, do Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, e 11° 444, de 17 de outubro de 1991, do Secretário 
Nacional de Economia. 

A reivindicação do sctor produtivo, inclusive agrícola, de 
anerfeiçoamento da legislação com vistas a garantir a retroatividade na aplicação 
dos direitos anti-dumping e direitos compensatórios, f!.os termos previstos nos 
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acordos internacionais respectivos, foi atendida, recentemente, pelo Congresso 
Nacional, através da Lei n° 9.019, de 30 de março de 1995. Estes novos 
mecanismos de defesa contra a concorrência predatória internacional vêm se 
juntar ao clássico instmmento da proteção tarifária, no setor agrícola. 

Diante do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei da 
Câmara no :!00/93. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1995. -

. 

GILBERTO MIRANDA, Presidente. NEY SUASSUNA 

JOÃO FRANÇA 

BELLO PARGA 

LAURO CAMPOS, Relator. 

EDUARDO SUPLICY 

-GERALDO MELO 

FERNANDO BEZERRA 

CARLOS PATROCrNIO 

JOÃO ROCHA 

VALMIR CAMPELO 

JONAS PINHEIRO 

FREITAS NETO 

OSMAR DIAS 

PEDRO SIMON 

ONOFRE QUINAN 

PARECER Nº-515, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÓMICOS, sobre a Mensagem n° 
399/94 (1201194 na origem), envolvendo 
pedido de autorização para a contratação de 
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operação de crédito externo da União, no 

valor equivalente a US$ 56,544,176.00 junto 

ao Svenska Handelsbanken. 

Relator: Senador JOÃO ROCHA 

I- RELATÓRIO 

É encaminhada à apreciação do Senado Federal a 
Mensagem n° PRS 399/94 (n° 1201/94 na origem), por meio da qual o 
Senhor Presidente da República solicita autorização para que se possa 
çontratar operação de crédito externo no· valor de US$ 56,544,176.00 
( cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e 
setenta e seis dólares norte-americanos), junto à instituição sueca, Svenska 
Handelsbanken. 

-
Os recursos a que está ligada a. operação destinam-se ao· 

financiamento de 85% do valor total dos dois · contratos a seguir 
discriminados, para a aquisição dos seguintes bens e serviços; 

a) sistemas e equipamentos para fragatas, a saber, sistemas e 
equipamentos para o Projeto de Modernização das Fragatas da Classe 
"Niterói", contrato A, nc;> valor aproximado deUS$ 58,2 milhões; 

b) sistema de míssil anticarro "Bill", contrato B, no valor 
aproximado de l]S$ 9,98 milhões. 

São as seguintes as condições financeiras: 

DEVEDOR: República Federativa do Brasil; 

NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATANTE: Pessoa juridica de direito 
público 
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CREDOR: Svenska Handelsbank:en 

NATUREZA DA OPERAÇÃO: financiamento externo; 

VALOR: US$ 56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões quinhentos e 
quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos); 

FINALIDADE: Aquisição de sistemas e equipamentos para a Marinha; 

JUROS: 10,66% a.a. fixos, contados a partir de cada desembolso, sobre os 
saldos devedores do prinCipal;. 

TAXA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA: 1% sobre o valor 
desembolsado; 

DESPESAS: O, 1% sobre o valor desem~olsado; 

JUROS DE MORA: 1% a.a. acima da taxa operacional. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1) Pagamento Inicial: após a emissão do Certificado de Autorização; 
2) Principa!- financiado '(85%): em 10 (dez) parcelas semestrais, 

aproximadamente iguais e· consecutivas, vencendo-se a primeira 06 (seis) 
meses após o dia médio do respectivo período semestral no qual a entrega 
foi efetuada; 

3) Juros: vencimento semestral; 

4) Taxa de Intermediação Financeira: após a emissão do Certificado 
de Autorização;· 

5) Despesas: após a emissão do Certificado de Autorização, mediante 
comprovação, en1 reais, exceto as feitas no exterior que só possam ser pagas 
em moeda estrangeira.· 

II-VOTO 

As operações de crédito dessa natureza estão sujeitas ao 
cumprimento das CQndições e requisitos estipulados pela Resolução n° 96, 
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de 1989, do Senado Federal, que, basicamente, regulamentou o art. 52, 
inciso V da Constituição Federal. 

Conforme os elementos contidos no Parecer da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/COREF/DIREF no 1.323, de 13.12.94), o processo 
foi incluído no Plano P1urianual, constando também da previsão 
orçamentária para 1995. 

Ainda segundo o Parecer da STN, há margem suficiente para 
contratação da operação de acordo com os limites estabelecidos nos arts. 2°, 
3° e 4°. da: pertinente Resrilução do Senado Federal; n° 96, de 1989, 
conforme os dados de cálculo constantes do processado no Senado Federal 
a folhas 19. 

De outra parte, foram cumpridos os requisitos da Resolução n° 
96, reafirmados pela Resolução n° 17, ae 1992, em razão do que o Banco 
Central do Brasil procedeu ao credenciamento da operação, em 02.12.94. 

Como se depreende do oficio FIR.CE/DIAUT/94/049, o Banco 
Central do Brasil, tendo examinado as condições da operação, nada 
manifestou quanto à possível irregularidade ou inconveniência de qualquer 
delas. 

Finalmente, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional declara 
que a minuta contratual anexa ao processo, no original e em tradução para o 
português, contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, 
tendo sido observado o disposto no art. 5° da Resolução n° 96 do Senado. 

Em conclusão, com base nas informações constantes do 
processo e nos termos da Resolução n° 96, de 1989, estão atendidos os 
requisitos legais para a autorização do financiamento sob exame, em 
decorrência do que somos pela concessão do pedido, nos termos do seguinte . ~ 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO NR 91, DE 1995 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor de até US$ 
56,544,176.00 (cinqüenta e seis 
milhões, quinhentos e quarenta e quatro 
mil, cento e setenta e seis dólares norte
americanos) junto ao Svenska 
Hande/sbanken. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada a 
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$ 
56.544.176,00 (cinqüenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 
cento e setenta e seis dólares norte-americanos), junto ao Svenska 
Handelsbanken. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito 
mencionada no caput deste artigo destinàm-se ao financiamento de 85% 
(oitenta e cinco por cento) do. valor dos sistemas e equipamentos a serem 
adquiridos, para a Marinha do Brasil, no âmbito do Projeto de 
Modernização das Fragatas da Classe· "Niterói", bem como do valor do 
sistema míssil anticarro "Bill". 

Art. 2° As condições financeiras básicas da operação de 
crédito são as seguintes: · 

a) devedor: República Federativa do Brasil; 

b) credor: Svenska Handelsbanken; 

c) valor: US$ 56,544,176.00 (cinqiienta e seis milhões, quinhentos e 
quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dólares norte
americanos);. 
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d) finalidade: aquisição de sistemas e equipamentos para a Marinha; 

e) juros: 10,66% a.a. fixos, contados a partir de cada desembolso, 
sobre os saldos .devedores do principal; 

f) taxa de intermediação financeira: I% sobre o valor desembolsado; 

g) despesas: O, I% sobre o valor desembolsado; 

h) juros de mora: I% a. a. aCima da taxa operacional. 

i) co~dições de pagamento: 
I - pagamento inicial: após a emissão do Certificado de 
Autorização; 
2- principal financiado (85%): em 10 (dez) parcelas semestrais, 
aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 
seis meses após o dia médio do respectivo período semestral no 
qual a entrega foi efetuada; 
3 -juros: vencimento semestral; 
4 - taxa de intermediação financéira: ·após a emissão do 
Certificado de Autorização; 
5 - despesas: após a emissão do Certificado de Autorização, 
mediante co!'lprovação, em reais, e:<ceto as feitas no exterior 
que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 3° . · O exercício da autorização concedida por esta 
Resolução fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposições da 
Constituição Federal, contidas no art. 167, incisos r e IT, bem como seu 
parágrafo 1 o. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser 
exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contadas da data 
de sua publicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1995.-
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GILBERTO MIRANDA, Presidente. 
JOÃO ROCHA, Relator. 

BELLO PARGA 

JONAS PINHEIRO 
PEDRO PIVA 

ARLINDO PORTO 

GERALDO MELO 

FERNANDO BEZERRA 

CARLOS PATROCiNIO 

VALMIR CAMPELO 

JOÃO FRANÇA 

EDUARDO SUPLICY (vencido) 

ONOFRE QUINAN 

PEDRO SIMON 

FREITAS NE;TO 

OSMAR DIAS 

LEOMAR QUINTANILHA 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SENADOR 
EDUARDO SUPLICY 

Na Comissão de Assuntos Econômicos. 

Senador Eduardo Suplicy 

1 • RELATÓRIO 

A Mensagem n• 399/94 trata da solicitação de autorização 
para que a União possa contratar operação de crédito externo no valor de US$ 
56,544,176.00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 
cento e setenta e seis dólares norte-americanos), junto ao Svenska 
Handelsbanken. 

A operação solicitada destina-se ao financiamento de A"0
' 

(oitenta e cinco por cento) do valor de dois contratos (urr 
58,201,488.00 e outro de US$ 8,321,072.00) a serem firmaao .. ""'""' .... 
Ministério da Marinha e a empresa sueca."Bofors AB, Weapon Systems". O 
valor de 15% (quin?:e poe cento) correspondente ao "Down Payment" (US$ 
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9,978,348.00) será pago a vista com recursos orçamentários do Ministério da 
Marinha. 

O contrato de maior valor destina a aquisição de sistemas e 
equipamentos necessários ao Projeto de Modernização das Fragatas Classe 
"Niterói" e o outro contrato objetiva o fornecimento de sistema de míssil 
anticarro "BILL". 

As condições financeiras da operação deverão ser: 

DEVEDOR: República Federativa do Brasil; 

NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATANTE: Pessoa jurídica de' direito público 
interno e extérno; · 

CREDOR: Svenska Handelsbanken; 

NATUREZA DA OPERAÇÃO: financiamento externo; 

SOLICITANTE: Ministério da Marinha; 

VALOR: US$ 56,544,176.00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e 
quatro mil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos); 

FINALIDADE: Aquisição de sistemas e equipamentos de gefesa para o Corpo 
de Fuzileiros Navais e para as Fragatas pertencentes à Marinha do Brasil; 

JUROS: 10,66% l:f.a. fixos, contados a partir de cada desembolso, sobre os 
saldos devedores do principal; 

"ARRANGEMENT FEE'.':-1% "flat" sobre o valor desembolsado; 

DESPESAS GERAIS: O, 1% sobre o valor desembolsado; 

JUROS DE MO~ 1% a.a. acima da taxa operacional 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 

1 ) "Down Payment": após a emissão das Guias de Importação; 

2) Principal Financiado (85%): em 10 (dez) parcelas semestrais, 
aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 6 (seis) 
meses após o dia médio do respectivo período semestral no qual a entrega foi 
efetuada; 
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3) Juros: semestralmente vencidos; 

4) "Arrangement Fee": após a emissão do certificado de autorização; 

5) Despesas Gerais: após a emissão do certificado de autotfzação, mediante 
comprovação, em reais, exceto aquelas incorridas no exterior, que só possam 
ser pagas em moeda estrangeira. · 

2. VOTO 

Como descrito acima o valor total desta operação deverá 
atingir a US$ 56,544 milhões a juros de 10,66% a.a., mais uma taxa de 
intermediaçâo financeira de· 1% sobre o valor desembolsado e ainda O, 1% 
também sobre o mesmo valor. Isto significa que ao final do pagamento 
devemos ter pago de juros a quantia de US$ 16,968 milhões. 

Só para compararmos no ano passado o Senado Federal 
autorizou não apenas ao Ministério da Marinha, mas também ao da 
Aeronáutica e do Exército, a tomarem financiamentos externos para aquisição 
de equipamentos visando seus reaparSihamentos. As taxas de juros variavam 
entre 1% a 2,5% a. a. acima da Libor semestral, ou seja, bem mais baixas do 
que as que agora nos são apresentadas. 

Com este financiamento .a Marinha do Brasil - MB pretende 
adq~;~irir sistemas da Bofors AB Weapon System para equipar suas fragatas e 
mísseis "Bill" para os Fuzileiros Navais. Conforme info(Tllai;ões do próprio 
Ministério da Marinha não foràm realizados testes práticos,pois os mesmos 
exigiriam o dispêndio de recursos inexistentes. Foram portanto, realizadas 
simulações tentando obter-se os parâmentros que deveriam caracterizar o 
desempenho do equipamento. Ainda de acordo com o Ministério da Marinha, 
países como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suécia e outros não 
utilizam os canhões ''Trinity'' em suas Forças Navais. 

. Nesta operação de aquisição de equipamentos a empresa 
que havia sido inicialmente escolhida como Integradora era a ESCA. A mesma 
empresa denunciada por falsificação de guias de recelhimento do INSS, e que 
faria o papel de integradora no projeto SIVAM. Ao que tudo indica no Brasil um 
país de 150 milhões de habitantes, com milhares de empresas, apenas a ESCA 
consegue ser escolhida, sem licitação, para receber informações estratégicas, 
as quais de repente, podem ser repassadas para a ENGEPRON - Empresa 
Gerencial de Projetas Navais. Diante disto surge a seguinte questão: porque só 
depois do escândalo do SIVAM foi que o Ministério da Marinha descobriu que 
sua empresa pode exercer a função cie integradora? 
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Considerando que as condições econõmico financeiras são 
_desfavoráveis, e considerando as condições técnicas acima descritas, ainda 
que a Marinha Brasileira justifique necessitar de melhores equipamentos, em 
relação a este financiamento nosso voto é contrário. Ou seja acreditamos que o 
Senado Federal não deve autorizar a operação em tela. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1995. -

//}-1~ / . ~ .-
. ?'/ //jvvt'rt/~ 

Senador EDUARDO~:RAZZO ~ 

PARECER Nº516, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 244, de 1991, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que proíbe a 
exportação -de pedras preciosas e 
semipreciosas in natura. 

Relator: Senador JONAS PINHEIRO 

I- O RELA TÓRIO 

Eoi encaminhado a esta Comissão de Assuntos Econômicos o PLS n° 
244, de-199 i, de autoria da ilustre Senadora Marluce Pinto. Trata-se de proposição 
que visa proibir a exportação de pedras preciosas e semi-preciosas in natura. 

Conforme destaca a autora da proposição referenCiada, a exportação 
de metais, pedras preciosas e semi-preciosas, sem nenhum beneficiamento, constitui 
descaso das autoridades governamentais, considerando as perdas incalculáveis de 
divisas necessárias a consecução dos objetivos nacionais. 
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O PLS foi apreciado pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, -
não tendo recebido emendas no prazo regimental. 

Ainda na Comissão de Infra-Estrutura a proposição teve pedido de 
vistas, com voto em separado do Senado Mauricio Corrêa, por não concordar com o 
Relator quanto a constitucionalidade da matéria. 

Parecer de Plenário, do Senador João França, concluiu pela sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, sendo encaminado à 

considera~ão da Comissão de .Assuntos Econômicos Para apreciação do mérito da 
matéria. 

É o relatório. 

II-VOTO 

Embora dispondo de aproximadamente'60% das reservas mundiais de 
pedras preciosas e semi-preciosas o Brasil apresenta uma participação bastante 
modesta no comércio internacional desses artigos, não alcançando· sequer 1% de um . . 
mercado que negocil! anualm~nte bilhões de dólares. 

Sem uma .política de incentivo à lapidação e formação de estoques 
reguladores, as vendas externas são insignificantes em relação ao potencial brasileiro, 
sabidamente reconhecido como um dos maiores produtores mundiais de gemas. As 

nossas gema!! brutas, trabalhadas no exterior, têm seu preço elevado diversas vezes 

para beneficio dos importadores estrangeiros. 

Para que o Brasil possa concorrer no mercado internacional em 

condições iguais aos demais países, precisamos de cursos gemológicos que sejam 
administrados por profissionais competentes, escolas de lapidação para aprendizado e 
cursos especializados para profissionais. Logo, a curto prazo, as gemas por nós 
lapidadas estarão em condições de concorrer com quaisquer outras. 
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Com este tipo de infra-estrutura, aliado ainda ao conhecimento e às _ 

condições de se manobrar um maquin;irio sofisticado e automático para a produção em 
série de pedras calibradas e milimetriidas, o custo de nossas pedras será mais baixo. 
Isto daria ao País condições de concorrer no mercado internacional, a preços altamente 
competitivos. 

Assim, há que ser desenvolvida uma política que adote soluções de 
maneira a permitir um paulatino crescimento da exportação de lapidados, com 
conseqüente diminuição da exportação, em bruto, com objetivo f~l de se chegar à 
exportação da jóia. 

Na verdade, apesar de não existir a intenção de proibir a exportação de 
pedras em bruto, o Governo vem se esforçando para adotar medidas práticas de 
incentivo à lapidação. Ao lado de empréstimos, apoio e cursos de gemologia e 
promoção de feiras e mostras, os Ministérios competentes tem trabalhado na 
identificação de mercados compradores potenciais no exterior e promovendo contatos 
de empresários nacionais com firmas internacionais especializadas. 

O argumento dos técnicos governamentais.·· contra a proibição de 
exportação de pedras em bruto leva em consideração que os grandes compradores 
internacionais tem uma vasta opção de mercado para esse tipo de compra, como é o 
caso, por exemplo, da maioria dos países africanos, que permitem a venda em bruto. 

De acordo com a política do governo serão os próprios empresários 
nacionais que deverão procurar inverter o processo, promovendo gradativarnente a 
industrialização para que possam exportar. 

Mas a importância do setor não deve ser mensurada apenas pelas 
potencialidades de produção e exportação. Há que se considerar a capacidade de 
geração de empregos, pois, nos diversos garimpos existentes em mais de 500 
municípios, estão hoje em atividade pelo menos meio milhão de pessoas. 
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Assim, o desempenho de nossas exportações poderá -certamente 
apresentar significativos incrementos, na medida que, além de solucionado o 
estrangulamento ocasionado pela quase inexistência da pesquisa no setor, dificultando 
inclusive a classificação e padronização das pedras brasileiras, melhor equacionem as 
questões de tecnologia empregada, formação de mão de obra e desenvolvimento 
gerencial das empresas produtoras e exportadoras de gemas. 

Desta forma, manifestamo-nos contrariamente a aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n° 244, de 1991 que visa coibir a exportação de pedras preciosas e 
semiprecio~ in natura. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1995. -

GILBERTO MIRANDA, Presidente · EDUARDO SUPLICY 

GERALDO MELO 

BELLO PARGA 

FREITAS NETO 

LEOMAR QUINTANILHA 

•JONAS PINHEIRO, Relatàr 

ONOFRE QUINAN 

OSMAR DIAS 

VALMIR CAMPELO 

PEDRO SIMON 

ARLINDO PORTO 

JOÃO ROCHA 

FERNANDO BEZERRA 

CARLOS PATROCrNIO 
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PARECER.N" 517,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Ecoaômicos sobre o 
Projeto de L<i do Senado n• 16S,de 1995 do Seoador 
Lúào Akâu.tara, que dispõe sobre a ap6cação de re
ceitas das privatizações." 

Relator: Senador Freitas Neto 

Rdatório 

O Projeto de Lei do Senado n• 165 de 1995 visa detemliDar 
que a receita proveniente das privatizações seja utilizada para a 
conclusão de obras relaciODadas com dois dos mais sérios proble
mas brasileiros. o da seca e o da saúde. As obms inacabadas cons
tituem hoje um gravíssimo problema. em especial no Nordeste. 
onde batragens, açudes, rodovias. linhas de trutsmissão de energia 
elétrica, hospitais, e postos de saúdes, absolutamente indispensá
veis ao atendimento da.população, estão hoje inacabados. 

Argumenta o ·autor i:la propcsta, ao justifiCá-la. que não há 
disponibilidade OIÇ3llleotária pa1ll acabá-las, rio volumosas são as 
solicitaçõeS. Quanto ao problema da saúde, tomou-se rio gmve 
que se pensa até no restabelecimento de um imposto que vigorou 
110 passado reoente, o JPMF, apenas parn enfrentá-lo. 

Nessas condições, o projeto procu1ll garantir esses = 
pa1ll as <luas áreas que cita por meio da detemúnaçào de que ao 
menos 50 por cento do total da receita das privatizações se desti
nem ao seta de saúde e à conclusão de obras de açudagem, baml
gens. irrigação e adutoras. Essa aplicação se poderia dar mediante 
convênios com os Estados. o Distrito Fedem! e os Municípios. 

Dentro do pmzo n>gimental, o projeto recebeu apenas uma 
emenda, estabelecendo simplesmenle que as receitas proveoieotes das 

-privatizações se des!jnariio ao pagameolo do principal da dívida ioler
na. O pagamento desse montante alega-se m:fuziria os encatgOS fi· 
nanceiros da União e abriria espaços pa1ll os investnoomos !'Íblicos. 

Análise 

Coostitrii hoje prioridade parna atual adminislraçlio fazer fren. 
te ao gmvíssimo problema representado pela rolagem da dívida inter
na. que CCIISOtllO um volume substancial do Ozçamemo Getai da 
União. Essa verdadeira dmnagom de =nsos impede. <Xlm efeito, que 
se COD1e com os reamos necessários a obras indispensáveis ao País, 
inclusive parna conchlsão de trabalhos inacabados. 

Dessa forma. seria efeúvamente de :intemsse nacional que 
os recursos provenientes da privatização se apliquem no abatimen~ 
to do principal da dívida. reduzindo os ~ que pesam sobre 
o Tesouro. A f= roais simples de se obter receitas adicionais 
para fazer frente a esse ônus é, com efeito, a util:iução nesse senti~ 
do dos recursos provenientes da privatização. · 

Por outro lado, a extensa "'laçào de obras inacabadas "'~""
senta·,,.,~-.;, dilapidaçã<> d!r patrim8oío- !'Íblloo. ·&sas 
obm.s consumiram já centenas de milhões de tiais em investimen
tos e mda prodozitam até agcn. Ao contrário, os trabalhos já fei
tos se estão deteriOra!ldo, o que exigirá a aplicaçào de um voh!me 
ainda maior de recursos não apenas pa1ll sua oonclnsão, mas até 
mesmo para a recupex:ação do que se está miscando a pczder. 

A privatização representa a desmobilizaçio do patrim(IQio 
I'Íblico. nada roais razoável que seu produto, ou ao menos ~ 
dele, se destine justamente à =uperaçào do patrimônio I'Íblico. É 
o caso das Obms inacabadas Nesse caso, convém lembrar, não se 
II3ta apenas do setor de saúde e dos recur.;os hidri<:os, al com
preendidos a açudagem. as buragens, a irrigação, as adutoras, o 
desassoreamento. Deve-se considerar também a recuperaçào da 
malha rodoviária fedetal, igualmente ameaçada pelo abandono. 

Reconhecemos, portanto, a necessidade de se reduzir o 
principal da dívida interna, de mcxlo a aliviar o Orçamento de um 
enorme peso. Entretanto, admitim.M tam~ ser imprescindível 
que se resguarde o património público, o mesmo que se vem des· 
mobilizando por meio das privatizações, ao concluir as 'obras que 
hoje se deterioram sem nada produzir. 

Nessas condições, apresentamos ao projeto de Lei n° 165 o 
presente substiwtivo: 

Emenda n• 01 - CAF Substitutivo 

Art. 1° As receitas provenientes das privatizações efetuadas 
pelo Govemo Federal setào destinadas unicamente ao pagaeronto 
do principal da dívida interna. 

ArL 1:' O Poder Executivo regulamentará o disposto na pre-
sente lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala &s comissões em 27'de junho de 1995.- Gilberto 

Miranda, Preside:>te - Freitas Neto, Relator - Bello Pargn -
BeDi Vens- Genl~o Mdo- Jooas Pinheiro- Flaviano Mdo 
-José Ednanlo Dotn. (vencido) -Osmar Dias-Pedro Piva- Es
peridlão Amin-João Rocha-Vilsoo KleímíhiDg- Arlindo Porto. 

PARECERN"51S,DE 1995 

Da. Comissão de Assuntos Econômicos sobre o · 
Projeto de Lei do Senado o• 162, de 1995, de autoria 
do Senador Lauro Campos, que dispõe sobre a desti
naçio dos lucros das empresas públicas e das socie-
dades de economia mista. 

Relator. Senador Gemido Melo 
O Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1995, de antoria do 

ilustre Senador Lauro Campos. visa a destinar ao Fundo de Ampa
ro ao Tmbalhadqr- FAT, recursos oriundos dos lucros das empre
sas públicas e das sociedades de ecoo.omia mista, inclusive daque· 
Ias inçlu!das no Progmroa Nacional de Deseslatização. 

Em seu artigo 1° e.parágmfos, o projeto dispõe que 11as em
presas públicas, sociedades de e<ooomia mista -e as demais pes
soas jlrldicas, cootroladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Pú
blico Federal, destinarlio ao Fundo de Amparo ao Tmbalhador
F AT, parcela não inferiot" a 40% (quarenta por cenlo) dos resulta
dos atribuíveis à União'', da fonna e nos p:azos que ali especifica. 

O artigo 2° exige que sejam destinados ao F AT pelo menos 
20% (vinte pcx cento) dos lucros elas empresas I'Íblicas e sociedades 
de economia mista fedemis = coudíção parn que possam ser in
cluidas no Progmma Naciooal de Desest•tização, disposição que de
verá constar dos respectivos edítais de venda, inclusive daquelas que, 
já estando mlaciooadas 110 jlOOgmma de desestatização,. data da Lei. 
não teoham tido os sws editais de venda ainda piblicados. .. 

O artigo 3° coosidem cómo de responsabilidade dos admi
ms~-daS empresas, a que se refere o projeto de lei, o c:Jes
CIID!primento das disposições ameriOllllell!e referidas, exigindo a 
reposição das quantias dístribu!das em desacordo com elas. 

Ao projeto foram ofereci&. duas emendas pelo eminente 
Senador Waldeck Omelas. 

_ _ A. Pmeuda n° 1 apenas obriga as empresas a que se refere o 
projeto a pagarem à União os dividendos a que faça jus, eliminan
do a vinoulaçào de recursos ao F AT. 

A Emenda n• 2, por sua vez, e em conseqüência da anterior, 
suprime o artigo 2° e o seu paiágmfo único, eliminando, portanto, 
a exigência de comprometimento com o FAT de pelo menos 20% 
dos resultados das emp:esas a serem incluídas no Programa Na
cionaldeDesestatização. 

É o Relatório. 
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Pa.-..:er 

Tal como está elabor.ldo, o projeto implica: 
- a vinculação de recursos do Tesouro, na medida em que 

dá destinação especutca a uma parte dos valores com:spondentes aos 
'D:sultados atribuíveis ã. União"~ como prevê o caput do art. 1°, em 
sua parte fmal Os = JX"f""Ill. Dão são vinrulados dentto de 
empresa, mas dentto do Tesooro, a que passarnm a pertencei; 

-a imposição de vinculação de 20% dos resultados que ve
nham a ser destinados, no futuro, aos acionistas adquireJJ1es das 
empresas federais privatizadas. ~ - • - . . 

A vinculação de recursos da União constitllt uma práuca 
crescentemente desaconselhável, particularmente enquanto peniu
ramn as dif!Cilldades alUais de fmanciamento nonnal do Estado, e 
que constitui uma gerieritlizada e, a:paieirtemente, incontroversa 
preocupação no País. - - - -- ---- ~ 

Há fortes divergências em tomo das possíveis fontes, a que 
o Estado :recommi para viabilizar-se, mas não se coDhecem diver
gências em tomo da neCessJdade da sua viabilização~. 

Quando vier a ser delineado o _projeto de uma nova estrubl
ra tributária pam o nosso País, encoD1rar fontes adequadas e está
veis de fortalecimento do F AT constituirá um imperativo dos es
forços de modernização de que tão reitera.da.mente se vem falando 
:aO Brasil. se :reàlmente se deseja que o Estado brasileiro cumpra o 
papel de mstrumento de redistribuição de renda que urge conse
guir-se, não apenas por razões de justiça social,. mas pela necessi
dade de ampliação e robustecimento do mercado intemo. 

O projeto do eminente Senador Lanro Campos é inegavel
mente um meritório esforço na direção de indicar a necessidade de 
fortalecimeDlo do F AT. 

Entretanto, as características do momento presente desacon
_selbam a introdução de novas formas de vinculação dos recursos 

que pertençam à União, como pretende o projeto. 
Por outro lado, a vinculação paxcial dos futuros lucros das 

empresas federais que venham a ser desestatizadas é totalmente 
inaceitável, por duas razões principais: 

- se realmente a sociedade brasileira. embora iespeitando 
profundamente as vozes discotdames, deseja. e vai privatizar a quase 
totalidade das empresas estatais, introduzir obrigações do tipo daquela 
de que cogita o projeto. desvalo:tl:lao! iDstantaneamente as ações des
sas empresas. Jl<OilO<ciooand óbvios prejúzos à sociedade; 

- ap6s privatizadas, essas empresas ~ particulares e, 
como as demais contribuixão para o FAT através dos seus recolhimen
tos ao PISIPASEP, não sendo IaZOável que 20% dos S<U$lucros pas
sem a representar mn novo encargo social, peàlliar a essas ._.,as, 
aumentando ainda mais o chamado "custo Brasil'', que dimiwi fC!Ia
mentea nossa capacidade de competição com empresas e&trangeiias. 

Cabe fazer notar, ainda, que a v:ina.dação imposta às empre
sas estatais que serão privatiudas compromete 20% do lucro (art. 
2° do projeto, io f"me). Isso bloqueia severamente a futnra capaci
dade de investir integralmente o· seu lTJ.cro, já que somente disp:nt 
de 80% dele para distribuição com os acioWstas oo para reaplicar 
na pnSpria empresa. 

De sua parte, as emendas apresentadas pelo nobre Senado< 
W aldeck Omelas simplesmente desfazem o projeto, na medida em 
que eliminam qtial<juec de<tinaç•o de recm:scs ao FAT, o que consti
tui o único objetivo da proposiçlio do Senado< Lauto Campos. 

Voto 

Ante o exposto, voto pela rejeição -do piojeto e das duas 
emendas que recebeu. 

Sala da Comissão, 22 agosto de 1995.- Gilberto Miranda, 
Presidente - Geraldo Melo., Relator - Arlindo Porto - Eduardo 

Suplicy (vencido) Osm.ar Dias- Pedro Piva- Fernando Bezer
ra - Leomar Quintanilha -João Rocha - Bello Parga - Jonas 
Pinheiro -Freitas Neto -Pedro Simon (vencido)- Carlos Pa
troánio. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O expedieDle 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Petos)- De acordo com ~o 
disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, fica 
aberto o prazo de quarenta e oito horas para interposiçãO de reror
sos, por um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto 
de Lei da Câmara n• 200/93 (n• 436/91, na Casa de origem) e o 
Projeto de Lei do Senado n• 244/91, cujos p=ceres f= lidos 
anterionnente. continuem sua ttamitaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Fonun encami
nhados à publicação pa= da Comissão de Assuntos Econô
micos, quo oonoluem pela apiOSCntaçào dos seguintes Projetos de 
Resolução: 

NO 90, de 1995~ que autoriza o Município do Rio de Janeiro 
a emitir, mediante ofertas pu'blicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Município âo Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinadas ao giro 
de sua dívida mobiliária vencível noZ' semestre de 1995. 

N" 91, de 1995, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a CODI.Iatar operação de crédito externo no valor de até 
US$56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões, quinheDlos e quan:n
ta. e quatro mil,. cento e seteDt.a e seis d61ares norte-americanos) 
junlo ao Svenka. Handelsbaoken; e 

As proposições ficarão sobre a Mesa. durante cinco dias 
úteis, a fiiil de receber emendas, nos tennos do art. 235, !L r, do 

_Regimento Intemo, combinado com o art. 4• da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Fedetal. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffer.;on Peres)- Sobre a mesa, 
requeriniento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício. se.:
nador V almir Campelo. 

É lido ost!guinte_ 

REQUERIMENTO N" 1.130, DE 1995 

Senhor Presidente,·-
Requeiro, nos temJos do art. 223 do Regimento Jntemo, 

Voto de Censuia aos govemos da República Popular da China •
daFr:mça pela retomada, por estes palses, dos testes nucleares. 

De acordo com o disposto no art. 223 e os dispositivos per~
tinentes do art. 222, ambos do Regimento 1ntemo do Senado, ~ 
queiro que. ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. o Senado do Brasil expresse seu repúdio aos govemos 
da República Popular da China e da França pela retomada, por 
parte destas duas nações. da realização de testes nucl= 

Justificação 

Meio século ap6s o uso bélico da mais poderosa anna de 
extermínio que se tem norícia. a bomba atômica. atitadas em 6 e 9 
de agosto de 1945, respectivamente sobre Hiroshima e Nagasaki, 
no Japão, o governo da República Popular da China faz experién
cias nucleaxes subten'âneas, em seu teiiitório, e o da República 
Francesa ammcia a retomada dos testes nucleares nos atóis de Mo
ruroa e Fangataufa. no Pacífico Sul 

A experiência chinesa, levada a efeito em 15 de agosto pas
sado. provocoo uma onda de protestos no DllUldo e. com mais vee
mência, entre os palses asiáticos vizinhos da República Popular da 
Cbina. Apesar dos exexcícios nucleares do governo de Pequim te. 
rem sido subtemineos e OCOiridos no próprio tenit6rio chinês. oão 
justifn e nem ameniza os efeitos deletérios sobre o meio ambien
te e sobre a população CODJP~CeD.dida. no taio de alcance do petar
do. Testes subtetrâneos agem alte~ as oondiçoes do ambiente 
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provocando fissuras na estrutma da term. atingindo as COirentes de 
águas intemas. devido aos elementos radiativos produzidos pela 
explosão da bomba. Segundo observadores ocidentais, os testes 
chineses têm como objetivo aprimorar o aspectõ defensivo do ar
seDai atômico do pals. 

A decisão frimcesa. aiumcia.da em maio pelo recém eleito 
Presidente Jacques Chirac, igualmente levantoo uma onda de pro
testos. De um lado, aponta-se para o risco de contaminação nu
clear do oceano, devido aos perigosos elementos radioa.tivos, por 
outro lado, a decisão do govemo francês OCOll'e justo no momento 
em que :se biscam novos compromissos entre as nações detentoms 
de capacidade a18mica rumo ao desmantelamento dos arsenais nu
cleares globais. Diven;os govemos acusam a Franca de b..i:pocrisia. 
por anunciar novos testes logo após os compromissos fmnados em 
maio, quando da Conferência do Tmtado de Nio-Prolif~o de 
Aimas Nucleaies, onde se reafmnou a necessidade de se fmalizar 
um IIalado intemacional proibindo definitivamente a realização de 
testes nucleares. A- do govemo fumcês assegurar que os tes
tes nos atóis de Moiuroo e Fangataufa não II8riio conseqüencias 
para o ambiente, os dados dispooiveis dão motivos parit. pfcOCõpa
ção, tanto no que se re~ à integridade da estruiUia dos atóis, 
quanto de vazamentos de material radioativo. Em recentes declam
ções, alguns cientistas afinnaiam que os efeitos sobre a população 
e o meio. ambiente dos testes a serem realizados em setembro pro. 
ximo devem sec insignificantes. Entretanto, os dados existentes 
apontam para o fato de que dectro da estrutum de bosalto fmma
dora do núcleo de atóis, está oomida eooone quantidade de isótopos 
mdioolivos, vários deles com meia vida bastante IOOfil- O apu;oci
mento de fissuras nesta estruttna faz com que hajam incertezas quanto 
ao tempo de retenção de tais isótopos. Os dois at6is lr.u!sfamamm-se 
em dep6silo de lixo nuclear completamente fora de qualquer especifi-

-cilção cientificamente aceitáveL segundo relat6rio do Greenpeace. 
Várias ·mis::ões cientfficas, de canlter explomtório, apresen

tar.ml seus relat6rios, rujo ponto comum diz respeito à necessida
de de estudos de maior profundidade sobre os efeitos das explosõ
es sob!e a estrutura dos atóis. A missão Tazieff, lidei-..da pelo cien
tista francês H. Tazieff, expressou preocupação qumto à capacida
de do atol de Moruroa conter a salvo de percola.çio, no longo pra
zo, os xadionuclídeos presentes no subsolo. OUtra missão, a Atkin
son,. concluiu que a continuidade dos testes aumenta a posstOilida.
de de vazamento de material radioativo. Os professores Hoschtein 
e a~sullivan. especialistas em flu:idcxJinâmjca da Universidade de 
Auckland, Nova Zelândia. usamm modelagem per ~ 
para anaiisa:r dados ofJ.ciais franceses. ocnduí:mm que en!re 10 e 
100 anos mdionuclídeos de longa vida poderiam ser hõcrados para 
o oceano~ Finalmente, a missão Jacques Cwsteau, encontrou enor
mes fissuras no atol de Moruroa. 

Pelas IllZÕes expendidas, a preocupação com as conseqüên
cias que poderiio advir da retomada das explosões atômicas, nos 
levam. como representantes do. -JX>Vo Brasileiro no Parlamento a 
propor um voto de censura aos govemos da República Popular da 
China e da Repóblica F=cesa. O Brasil, com sua vocação paci
fista não pOderia ficar omisso diante da decisão dos governos da 
China e da FianÇa de retomarem as experiências atômicas, princi
palmente quando a tendência entre as nações é de chegar-se a um 
aoordo de Não Proliferação de Armas Nucleares e o fundos testes 
nucleares. A Collstituição Brasileira em seu art. 4°, inciso VI, esta
belece a responsabilidade do país na busca e defesa da paz entre os 
povos. Com base neste dispositivo, e em cOnsonância com as res
ponsabilidades assumidas pelo Brasil no coru:erto das nações, pro
pomos, a!Iavés da CâmaJ:a Alta do Congresso Br..sileiro. um voto 
de censum aos govemos da República Popular da Clina e da Re-
póblica fiancesa. · 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Senadora Rene
dita da Silva, Vice-Líder do PT. 

(À 'comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cionaL) 

O SR. PRESIDENrE (Jefersson Péres)- Nos tennos do 
art. m § 1° do Regimento Intemo, o requerimento será despa':' 
chado à Comissão competente. 

Sobre a mesa. projeto de lei do Senado que seaá lido pelo 
Sr. I • Seccretário em "'""''feio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 239,DE 1995 

Dispõe sobre a <Ontratação de empn:gados por 
temporada em localidades turísticas e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l• Ao emp<egado contiatado por tempomda em locali

dades tuústic:as, aplica-se o disposto nesta lei, sem pre}lfw da aplica
-ção das llOCIUIS estabelecidas na Coosolidação das Leis do Tmbalho. 

Parágrafo único. Considera·se, para os efeitos desta lei, em
pregado por temporada aquele que é contiatado, em localidade 111-
ristica. per certo, para atender ao acréscili:to lransitá:io da deman
da de serviço decorrente do aumento sanzooal do fluxo de lllrista. 

Art. 2" Os contiatos de trabalho por temporada tetão dur.t
ção 1liÍlJilna de 02 (dois) meses e máxima de 4 (quatro) meses. 

Parágrafo llnico. Mantida a relação de emprego após o pm
zo máximo fiXado no caput deste artigo, os contiatos passam a vi

- gorar por tempo indeterminado. 
Art. 3" O fundo de Gar.m.tia do Tempo de Serviço dos em

pregados per temporada seaá pago direlamente ao intressado, ao 
término do cootiato, atnaljzado na forma da legislação específica. 

Art. 4" A<Ordo escrito en1re as partes podeiá suspender, par.1. 

todos os efeitos legais. cilDII1Ito de ttabalbo per prazo indetenninado. 
dutaDie o pet!odo de telllpOrnda. propiciando ao empregado conti3!ar 
com empteSa de outra kJcalidack\ nos termos desta. Lei. 

Art. 5° O Poder E.x:eru.tivo expedirá o regulamento desta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias. colllado de sua publicação, do qual 
deverá constar a relação das localidades que reúnam caractexí&ticas"" 
que justifl<jllem a cootratação por tempcr.tda. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 'F Revogam-se as disposições em coo.trário. 

Justifiaoção 

Milhares de trabalhadores biasileiros são contratados todos 
os anos. infonnalmente, para o exerclcio de atividades ligadas ao 
turismo que, em muitas localidades, não comporta a contratação 
de trabalho por prazo indeterminado, dada a saronalidade do fluxo 
de visitantes. Nossa iniciativa visa trazer para o campo formal da 
economia todos estes traballiadores, garantindo-lhes alguns direi
tOs específicos, cOmpatíveis com a natureza dessa conirn.tação. São 
inúmeras as vantagens clecos:rentes da inccnporação dos "emprega
dos por tempcxada'' ao conjunto dos tr.tbalhadores regulares. Ell!:!::e 
elas podemos citar o aumento da arrecadação fiScal e preYidenciá
ria., questão de relevante interesse no momento político que viven
ciarnos. 

Antes de analisannos especificamente os artigos que com-.:: 
põem o projeto. esclareçamos que a expressão "trabalho temporá
rio" tem sua utilização consagrada pela doutrina e legislação para 
designar o ttabalbo prestado por trabalhadores contratados per em
presas de trn.balho temporário, nos termos da Lei n° 6.019. de 3 de 
janeiro de 1974. Por esta razão nos utilizamos da expressão "em
preg.oo por temporada", para designar aqueles 'temporãrios" liga-
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dos à atividade rurlstica. que também são CODhecidos como traba
lhadores estacionais (em estações de veraneio). 

Entre os direitos que propomos ãsseguriif aos empregados 
por temporada, está a duração mínima e máxima do prazo de con
tratação. Esta Iiorma pretende evitar eventuais ã.l:usos, pois a regra 
geral deve contimJar sendo a contratação por prazo indeterminado, 
sem dúvida mais aconselhável e justa. Atentamos, no entanto, para 
o fato de que a contratação por temporada, sem limites temporais. 
é ilógica e não corresponde à natmeza de atividade disciplinada. 

Com relação ao FUildo de Garantia do Tempo de Serviço, o 
projeto prevê o seu pagamento diretamente ao interessado, ao tér
mino do contrato, com atualização. Justifica-se a norma como me
dida desburocr.llizante, redu!Dr.l do volume de gastos cootábeis, 
além de economicamente necessária. pois dep6sitos referentes a 
poucos meses não cobrem os custos bancários de manutenção. 
Sabe-se que boje o depósito mínimo eril Caderneta de Poupança 
está próximo ao valor de !(um) salário (Caixa Econômica.Fede
ral). 

O Projeto prevê, tatnbém. a possibilidade dó. suspensão de 
contrato por prazo indeterminado, mantido com outra empresa, 
através de acordo entre as partes, realizado com o inblito de con
tratação por temporada com empregador da área de turismo. Esta 
qonna atenta para reduções de demanda de serviços em certas lo
calidades, e possibilitando o deslocamento tempor.lrio de mão-de
obra pata localidades com maior demanda, decorrente do aumento 
do fluxo rurístico. _ _ ~ 

Finalmente, a iniciativa, como é praxe; atnõui ao Poder 
Executivo a regulamentação da lei em que se tr.msformar o Proje
to, devendo constar do ato regulador as localidades que, pelas suas 
características, justifiquem a coritratação por temporada. Com isto 
~tende-se evitar o. uso _abusivo da conb:atação por temporada. 

Esclarecidas as razões que nos levam a propor regras disci
plinadoras desta atividade e resumidamente comenladas as dispo
sições constantes do projeto, submetemo-lo à apreciação dos Se
nhores Senadores. esperando contar com o seu apoio e aprovação 
à nossa iniciatiVá. -- - -

Sala das Sessões, 24 de agos10 de 1995.- SeDador Jútio 
Campos. PFL- MI'. 

lEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N" 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dispõe sobre o trabalho temporário nas em
presas urbanas e dá outras providências. 

(À Comissão de AsSunioS -Si:ii:iais - decisão ter
minativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O projeto será 
publicado e remetido à Comissão competeme. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Btasil. o Ofi
cio D0 S/48, de 1995 (n° 2.195/95, na origem), encaminhando, nos 
tetmos da Resolução n• II, de 1994, do Senado Federal, solicitA
ção do Governo do Estado de São Panlo,_pam que possa emitir Le
tras FinaDceiras, cujOs recursos serão destimdos ao giro da Dívida 
Mobiliárla do Estado, vencível noZ: semestre de 1995. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Presidência 

comunica ao Plenário que a Mesa do Senado Federal aprovou, em 
reunião realizada nesta data, os Requerimentos n% 1.075, 1.078, 
1.081, 1.083, !.085. 1.086, 1.087, 1.095, 1.096, 1.!03, 1.113, 
1.114 e 1.120, de au10ria dos Senadores Gilberto Miranda, José 
Eduardo Outra. Ney Suassuna. Nabor Júnior._ José Bianco, Jeffer-

soo. Péres, e das Senadoras Marina Silva e Benedita da Silva. soli
citando infonnações aos ~térios mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Hã oradores ins
critos. 

Concedo a palaVIa à nobre Senadota Benedita da Silva 
A SR•BENEDITADASILVA (PI'-RJ. Prammciao seguinle 

discuiso. Sem =isão da oradom.) - Sr. Presidente, SI's e SIS. Sena
~ veDho hoje à lribuDa pan. em primeiro lugar, comentar matória 
publicada na revista Newsweek. de agooto do ano passado, que criti
cou o Fundo Monetário Intemaciooa1 e o Banco MundíaL 

É importante colocar que a critica sustentava que o Banco 
Mundial assim como o Fundo Monetário Jntemacional,. com rela
ção aos paises em desenvolvimento, na verdade tiravam mais que 
colocavam. e as exig&.cias feitas aos paíSes Dão ajudavam de for
ma alguma a que os pai ses verdadeiramente aescessem ou deixas
sem de ser tutelados. Na verdade,. a cxítica falava muito da questão 
do equilíbrio orçamentário a qualquer custo. E fiquei refletindo a 
respeito dessa noticia. uma notícia que apareiitemente póderá ser 
considerada superada. já que sabemos que estamos em um outro 
momento, não estamos DO ano passado, mas sobre a mesma fJqUei 
refletindo. na medida em que temos hoje no nosso País Uma dis
cussão que é nacional, ou seja, a questão das refonnas. 

A refoz:ma coilstitucional quer sobretudo garantir que o Go
verno equilibre o orçamento; só que oão podemos ganmtir que 
seja a qualquer custo. Por quê? 

- A lil:>ernHzação alfandegãria é uma das caracterlsticas que 
sabemos petfeitameute-ajustada às eXigêri.cias do Fundo MonetáriO
Intemaciooal e do Banco Mllildial. 

_ A privatização das CJlllRS3S estratégicas estatais tambéni é 
uD:ia das caracteristicas. pois temõs Observado o que tem acac.teci
do com: a economia de outros países. Não vou sequer falar em Ar
gentina, México - em absoluto. Estou apenas numa reflexão que 
me preocupa. já que a privatização de empresas estratégicas tem 
acontecido em nosso País. 

O que estamos vfmdo aqui? Na verdade. não se fala em pri
vatização. Estamos usando- uma palavra poderosissima. que está
sendo capaz de mudar, não voto •. não ideário. mas fazer realmente 
cam que acredilemOS que essa politica que está colocada hoje, de 
flexibilização - uma palavra poderosíssima, repito - é a melhor 
para as reformas que estão sendo feitas. .. 

Já disse várias vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
não sou contra, até porque não posso atnôuir, como se diz cons
tantemente., ao projeto neolibetal a aspiração às refotmaS. 

Sabemos que a questão das refOIDl3.S neste País sempre foi 
uma bandeira de luta dos s:etores progressistas, dos democratas, e. 
em deten:ninados casos, atribuída à esquerda. 

Assim. não podemos, de forma alguma. pensar que as refor
mas sejam verdadeiramente um bicho-de-sete-cabeças. 

O qUe não podemos e não devemos aceitar é a desproteção 
às empresas de capital nacional. · 

A flexibilização - essa palavra p::xierosa - a que assistimos 
tem contribuído, de uma certa fonna - com um outro nome, ou 
seja, privatizações -. com muitos lucios. Os pobres estão ficando 
mais pobres: e os ricos estão r:tcando mais ricos. 

A questão está colocada dessa f""""- NliD é que não exista 
uma vontade; ela existe, e eles estão rlCaD.do muito bem - quem é 
pobre vai continllar pobre e quem é rico vai continuar rico. Não 
quero nem que se cumpra o que está escrita. na Bíblia: "quem é 
sujo, suje-se mais ainda; quem é limpo~ limpe-se mais ainda". Não 
posso. de forma alguma. aceitar que o pobre fique mais pobre e o 
rico fique: mais rico; e cjtie não haja uma proteção à empresa de ca
pital nacional. 
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Quando se fala em Petrobrás. acorda-se o Brasil inteiro. 
Queremos garantir que ela não somente esteja preservada. mas que 
haja qualidade no tratamento e que seja possível que as nossas em
presas possam contribuir. como já têm contribuido, não apenas 
para o crescimento econômico, mas e;'(portando tecnologia. Sabe
mos que as pesquisas feitas neste País, pOr-cOmpetência da nossa 
comunidade intelectual, são importantíssimas para aquilo que esta
mos propondo. Vamos fazer uma reforma verdadeiramente admi
nistrativa, uma reforma tributária - quem sabe. até a reforma na Pre
vidência. Mas é preciso que haja um sentimemo, que não é a~ na
cionalista, de Wlllpieendemlos o que é bom pan1 nós. Já tenho enfati
zado, desta lriOOna. que não coocoo:lo, absolutamente. que possamos 
colocar as nossas empresas estatais estratégicas que têm bons resulta
dos pua competir com iniciativa privada de 01!-_~_país. _que nem se
quer investiu aqui com sucess~ em algum momento. 

E a Comissão votou a favor da flexibilização, essa palavra 
poderosíssima. Mas quero até louvar a ínteligência..do nosso Go
verno, porque quando coloca essa palavrinha em lugar de outra 
produz um determÍlla.dÕ e~ito; é como se alguém dissesse: "você 
tem que me dar um pedaço de pão", e outro pedisse: "por favor, 
dê-me um pedaço de pão". Essa troca de palavras produz um efei
to completamente diferente. Quando louvo a i?f.eligência do Go
verno é porque estamos assistindo, ·neste momento, a uma quase 
cOncordância nesse assunto, pois ptaticamente não existe manües
tação de tnassa para protestar contra essa medida. 

Acredito que o Relator, nosso querido Senador Ronaldo 
Omha Lima, tenha garantido que as palavras do Presidente - eu já 
disse que palavrn de presidente é pal~vra de presidente - constem 
do texto, para que a nossa PETROBRAS não seja privatizada. 

Não sei se Conseguíremos isso. Recebo milhares de cartas, 
do Brasil inteiro, que manifestam uma preocupação de cidadão, 

-eolocando a necessidade de se fazer voz no Senado Federal e espe
rando. desta. Casa, um gesto. 

Não queremos apenas referendar o que chega da_ Câmara 
dos Deputados. Qlleremos ex=er nossa ffinção e esgotar !odas as 
possibilidades de argumentação, dos pontos de vista técnioo, político 
e ecanômico. --- -

Não podemos deixar de lado, como temos visto, discussões 
como PE'IROBRÁS, Lei de Patentes - em relação à quàl a nossa 
cop1unidade iD.telectual proporcionQU hoje um grande seminário, 
no qual se falava que é importante lutar pelo direito ao Cotilieci
mento. Não po:iemos, de forma alguma, deixar $llle o nosso conhe
cimento seja patenteado. 

Isso é o que o.ós queremos fazer com a pobre da PE1RO
BRÁS, pelo fato dessa empresa ter conseguido, com o seu conhe
cimento, fazer pesquisas, elevar o nome deste País, ·mostrar a sua 
capacidade e a sua competência. 

Não sei se por desaforo, mas talvez eu .poderia dizer~ DUma 
expressão bein iD.gênua., que certamente não caberia ao Senado Fe
deral. pela riqueza de seu vocabulário: "Bem-feito! Quem mandou 
ser uma empresa que dá certo;'recO'IJbecida internacionalmente? 
Olha ai o resultado! Não avisei?" 

Mas não somos crianças. nesta Casa. e não seria oportuno 
usar essa linguagem tão popular em relação àquela empresa, tendo 
em vista oS Compromissos nacionais e internacionais do Brasil. 

Tendo em vista as possibilidades de crescimento econômico 
e necessidade de se fazer reforma precisamos garantir os imple
mentos sociais. Na minha concepção, não é possível que façamos 
com que se desenvolva a nossa economia sem garantirmos à em
presa mcional que ela continue em primeiro lugar - disputando, 
sim. mas não trazendo empresa estrangeira paza fazer disputa em 
seu terreno; que lhe seja permitido disputar no exterior, com toda a 
competência que tem demonstrado. . 

É isso que engrandece nosso País e faz co:al que haja inte
resse em investir eco:oomi~nte ~le; Dão -devemos entmgá-lo .i 
submissão, que ocorre quando tentamos flexibilizar setores que 
consideramos importantes paxa o Brasil. lucrativos, fazendo -com 
que a nossa comunidade acadêmica e intelectual possa, realmente, 
competir com outros caohecimentos. 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, tenho certeza de que não po.; 
deremos deixar de lado os 40 anos de atuação e de tecnologia 
avançada da Pebrobrás. Voo ser incausável em sua defesa aré o 
momento da última votação neste Plenmo. Eu, que defendo o di
reito das minorias - e também con:ici mi1ioriã na defesa dessa ques
tão -, quero reservar-me o direito de falar, de esgotar todas as JX'S
sibili.dades para convencimento dos meus pares, baseada na tecno
logica, no conhecimento econôm.ico de V. Ex-s, a fm de que pos
samos impedir que haja, nessa necessidede da "'foona. uma estta
tégia contrárii, oU-Seja entregar o fiuto do nosso trabalho, do nos
so conhecimentO para ... 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Pemrite-me V. Ex' um apiUte? 
A SR' BENEDITA DA SILVA- Com muito prazer, nobre 

Senador. 

O Sr. Ronaldo Cnnha Lima - Eminente Senadora, embora 
não tenha tido a homa de ouvi-Ia desde o princípio, posso di=, de 
início, que me associo _a sua preóc:upação, ao seu desejo de luta 
pela preservação da Petrobrás. Digo isso porque, desde o instante 
em que fui designado Relator? mantive coutatos com engeoheiros 
de entidades._ com associações .. com universidades, com professo
res e alunos paxa formar a minha con.vicção manifestada no ~ 
cerque foi. on.tem. aprovado na Comissão de Constituição, Justiça. 

.-e Cidadania. Ao concluí-lo, nobre Senadora. levei-o ao meu Parti
do o ali sugeri algumas alteiações, dando algumas garantias à P& 
TROBRÁS. Que ela tem de ser preseiVada, não apenas como setor 
estratégico a nível nacional, mas em defesa dos interesses da pro. 
pria soberania nacional. Apurei que, ao longo dos 41 anos, a P& 
TROBRÁS inv.Stiu muito mais dO que todas as 6300 empresas 
multinacionais, em todos os ramos da econonili. durante um sécu
lo. A Pelrobr.\s investiu US$ 80 bilhões e, dmante os 13 anos que 
foram permitidos os contr.itos de risco, as 21 empresas multinacio
nais que aqui ab.l3I3ID. atra,vé~ 334 contratos, investiram apenas 
US$1,8 bilhões. A PEfROBRAS ganhou, em função dasuaexpe-, 
riência, dos investimentos que fez. a condição privilegiada de ser a 
primeira empresa do mundo em tecnologia de águas profundas. 
Porque realiza esse trabalho, através de pesquisa da lavxa do refi· 
no, é que preocupei-me e preooupo-me em assegurar a sua preser
vação, e mais do que isso. o seu fortalecimento, de modo que ela 
mantivesse, como vai ma:D1er, a exclusividade nas 29 bacias sedi
mentares em que ama. Qllande o Senhor Presidente da República, 
em audiência comigo e com o Líder do meu Partido. Senador Ia
der Barbalho, assegwava que encaminharia não a mim. mas ao 
Congresso Nacional. um doalment.o assumindo esse compromis
so. disse que não tinha motivo para duvidar da palavra de Sua Ex
celência, porque seria ci.esaCieditar nas instituições • .A.fitmei tam-

. bém que pref110 me enganar na minha boa-fé do que aceitar, admi-
tir, a priori, que o Presidente haja oom má-fé. Ati cheguei a dizer 
que. se o- Presidente não honrasse o compromisso que encaminhoo. 
a esta Casa, à Nação, ao povo brasileiro, eu nio seria econômico 
nas Cifticas. haveria de anunciar a minha posição política, convo
cando o meu Partido paza o compromisso inairedável de defender 
essa bandeira. A sua preocupação ""' também a minha. Mas estou 
absolutamente tranqüilo e convecido de que essa foi a solução 
possíveL JXm~Ue se fosse para o confronto, certamente a Petrobrás 
estaria sendo privatizada, já que estarlamos sendo derrotados. 

..:Cbeguei a dizer que, se pelo confronto não vencemos, pelo diálo-
go tentamos convencer. O Presidente assumiu o compromisso. E a 
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palavra do Presidente é a palavra do Estado, documento solene. for
mal, expresso dirigido ao Congresso NacionaL E, se Sua Excelência 
não cumprir, V. Ex• vai contar com uni modestO companheiro ao seu 
lado que dirá que não podemos acreditar em mais nada neste País. 

A SR' BENEDIT A DA SILVA - Concluindo, Sr. Presi· 
dente. agradeço o aparte de V. Ex•. Senador Ronaldo Cunha Lima, 
e quero apenas dizer que tenho certeza que o Presidente da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso, não usa de má-fé. O que penso 
é que a política hoje colocada na questão da reforma objetiva. pelo 
menos do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, estimular, 
incentivar as nossas empresas. a empresa nacional, que. sabeJE:OS, 
dá lucro~ produz e continua prcduziDdo muito mais do que aquelas 
de outros_ países que querem colocar aqui a sua cunha na participa
ção da exploração. Por isso é que seremos vOzes, poiém não aque
las que estarão clamando no deserto. mas sim que estarão contan
do com os nossos pares para, ::cm o conhecimento. a técniCa e a 
boa política. chegarmos a um denominador comum. 

Concluindo, ~r. ·Pre$idente, quero conclamar .a todos aqueles 
que desejam. verdadeiramente, ver o País crescer, pai:a garantirem o 
debate em torno desse tema, altamente poiêmíco, que não pode se 
esgotar pura e simplesmente por uma vootade apressada de fazer 
passar, qualquer que seja o tema aqui colocado. na disputa no pro
jeto da reforma. 

fua o que tinha a dize~'. ~r. Presi_dente. (Muito bem) 

Primeiramente, faço uma referência ao inteligente termo adota~ 
do pelo govemo, que buscou nas palavrns uma forma mais ligbt paia 

se referir ãs medida;: reformistas, que querem a privatização das esta
tais: "flexibilização". Sem dúvida que a palavra tem poder. Tem poder 
de mudar os rumos da história. Tem IXXiec de acirrar oo amenizar os 
ânimos daqueles que a ouvem e que a recionalizam. Neste sentido, o 
govemo foi extremamente hábil:: deixou o vocábulo "privatizar' de 
lado (consciente de que esse não era um tenno adequado), e tratcu de 
adorar a palavra ''flexibilizai''. Na veidade, uma estratégia inteligeote, 
que aliada às demais infonnações, muitas delas inverldicas, obteve 
êxtto DO sentido de que conseguiu escamotear o que realmente está 
para acontecer: a destruição da estrutura industrial estatal mais bem~ 
su=lida da Nação Biasileira. RefJro.me ã Petrobtas. 

E quando se fala em Petrobras o Brasil acorda de Norte a 
Sul. E com razão. Recebo centenas de COireSpondências todos os 
dias, de cidadãos dos mais variados estados, profundamente 
apreensivos com a passibilidade flexibilização do mooopólio do nooso 
petróleo. E com razão. Aí reside uma luta histérica pela soberania. Aí 
reside uma verdadeira questão de autonomia e segutança. nacional. 

~ Foi usado um verdadeiro arse.nal de informações duvidosas 
com relação à realidade da Petrobras., ao que ela sigo.ifica para o 
País. Deflagrou-se uma verdadeira guena de infon:nações para qUe 
ela caísse em desetédito total e parecesse não mais do que um en
trave ao nosso desenvolvimentQ e crescimento econômico.lnfeliz
mente, as sementes que foram lançadas enco.ot.raiam terreno fértil 
na maioria dos nossos parlamentares. • DOCUMENTO A QUE $E REFERE A SR• BE

NENEDrTA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
Pois desejo alçar a m.ioha voz. boje, do alto desta tribuna. 

para que me ouçam todos aqueles que p.1derem e desejarem. DesC
Com o-Título de O Novo Colonialismo, a revista News- _jo reconhecer à Petrobras o seu devido lugar. que é o mais digno 

week, de agosto do ano passado. publicou ensaios de economistas que uma estrutura estatal mundial pode desfrutar. Digam o que 
norte-americanos -e latino-americanos, contendo veemente crltica disserem. argumentem como desejarem Gá que a verdade tomou-

-ao Fundo Monetário Intemacional e ao Banco Mundial. se um conceito relativo) eu respondo: a Petrobras é uma empresa 

O Estudo amplia as censuras feitas na 1" Reunião dos Che
fes de Estado, do Grupo dos Sete, e no documento apresentado na 
Conferência das Nações Unidas Sobre o Comércio e Desenvolvi-
mento. realizado também em 1994. -

Estes fatos assumem maior relevância num momento em 
que o nosso ·governo, embora exite em defender assumidamente a 
receita do FMI. segue à risca, na sua prática, aquela politica deter
minada: equihôrio orçamentário a c.jualquer custo; liberalização al
fandegária; privatização das empresas estatais estratégicas; e des
pojamento de proteção à empresa de capital naCional. 

O estudo divulgado na Newsweek. a. que me referi, realiza 
um balanço profundo do desastre mundial provocado pelas políti
cas do FMI e do Banco Mundial. Estas tornam os países pobres 
mais pobres e os ricos mais ricos já que a comunidade fmanciado
:ra. sob o manto da ilusão de uma política de ajuda monetária, de 
uma política humanit.ãria, tem tirado muito, mas muito mais capi
tal dos países em desenvolvime~to do que tem investido. 

As nações industrializacb.s desenvolveram mecanismos so
fisticados procurando não parecerem forças colonizadoras. Contu
do, suas armas de opressão e domínio. agora, são as calculadoras. 
Se somos seres -inteligentes, pensantes, racionais. se aprendemos 
com a história das Nações. podemos concluir claramente: o colo
nialismo continua extendendo suas garras pelo mundo. 

O alvo das emendas à Constituição brasileira é basicamente 
a ttansferência das empresas estatais aos cartéís privados, com o 
ru:gnmento de estarem mal-administradas. A Proposta de Emenda 
à Constituição que flexibiliza o mo.gopólio estatal do petróleo, será 
em breve votada por este plenário. E é a respeito desse assunto qUe 

·desejo me pronunciar boje na tribuna.. 

magnifica que soube e sabe cumprir, na íntegra. o seu papeL 
N""ao é sempre que o Biasil tem destaque fora de suas frontei

IaS. Mas na área do pe!lÓleo, é motivo de orgulho para !Ddos n6s. Se
gundo a revista 'Petroleum lnteligence W eeldy", desde 1987 a Pe<ro
bras é a empresa petrolifm que mais cresce no mnndo. E mais, ela 
ganbou. em 1992, o mais intportanu>premio intemacional do setor, 
por sua avançada tecnologia" de explotação em alto-mar, pois nenbu
ma empresa do nmndo emende tanto de explomção e proclução eni 
águas profundas. Estamos sempre demoostr.mdo a capacidade que te

mos pam gerir nossos próprios neg6cios no setor.. O mnndo :recoohece 
que temos uma empresa competentíssima. trabalhando no estratégico 
setor do petróleo. Parece que os nossos governantes. não. 

Em seus 40 anos de atuaçã.o gerou tecnologia avançada. 
trouxe desenvolvimento econômico. colocou no mercado deriva
dos a preços mais baratos que os praticados no exterior. Possui ca.~
pacidade tecnológica instalada na área do petróleo e ningném de 
sã consciência ignora isso. O potencial das reservas brasileiras é 
.bem conhecido e está em fase de franca expansão. 

A empresa investiu mais no Pais do que puderam investir 
até hoje todas as companhias privadas estrangeiras reunidas. Em 
40 anos de existência a PetrobiaS investiu 80 bilhões de dólares. 
Nos últimos 20 anos o Governo não gastou um centavo sequer 
com a empresa.. Do investimento inicial direto de meio bilhão de 
dólares, feito pelo Governo há 40 anos, a Petrobras, senhores par
lamentares, já devolveu o sêxtuplo em dividendos e construiu um 
patrimônio 100 vezes maiOr, em tomo de 50 bilhões de dólares~ 
Fez o País economizar 184 bilhões de dólares ao substiruir boa. 
parte da importação do settt-. Esses são números semelhantes ao· da 
dívida externa; unia dívida que a Pe<robtas rem ajudado a reduzir, pa
gando integJ2lmenle o que importa e evitando novas exportações. Ne
nhuma empresa do mundo investiu tanto no País como a Petrobras. 
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No Brasil não falta petróleo nem tecnologia para explotá-lo. E trobrás recebe por barril de petróleo produzido? Será que vai coo.s
cada vez mais, novos campos são descobertos. O crescimento de nos- truir uma refmaria se sóuber que vai receber, apenas 38% do preço 
sa produção atingiu a margem de 10% 3'? =!DO, na ú}tima década.~-=- que o consumidor paga pelo petróleo? Ou vai gritar dizendo que 
tra um aumento anual de apenas 2% de consumo. E verdade que ain- os 38% são muito pcuco. oomparados com os 67% que recebe o tefi
da importamos petróleo, mas continuamos fazendo o crescimento de· oador norte-americano? Será que as distribuidoras da inciativa priva
produçlio superar bastmte o aumento da demanda. este é um dado da aaoitariam receber 1,8% do preço que o consumidor paga pelo pe
fundamental! Portanto, não é sem razão o intereSse de tantas empresas ttóleo, se adotássemos a mesma estnltllnl de preços dos Estados Uni-
estrangeins em participar da exploração de nossos campos petrolífe-- dos, por exemplo, ou pressionariam pela maDJ..ltenção dos 14% quere-
ros.. Comudo, temos de considerar que não é estratégico, não e uma cebem aqui no Brasil? Será que a iniciativa privada vai concordar em 
boa política explorar predatoriamente reservas que não se renovam. praticar preços abaixo de uma. Il1lilCa descartada. inflação? Ou -será 

Por que a flexiOilização não ficoU por conta da pr6pria Pe- que vai sentir a necessidade de aumentar os preÇos porque, senão, os 
trobras, que tem capacidade técnica e política instalada paza deci- projetos perdem a attatividade? A propósito, o atual presidente da 
dir com quem e como contrarar? Quem tem capacidade e condiçõ-- Shell no BiaSil já. disse estar intereSsado na flexibilização, desde que 
es para monitorar, fazer e desfazer contratos, segundo o critério do os projetos sejam atrativos. Traduzindo, desde que o consumidof pa
bem e do interesse público? Mas nãot Acabará ficando por conta gue preços que respondam à expectativa de lucros da iniciativa priva
da União o coDlrole! E eu pergunto: Quem h União? Onde- está? · da. São questões serissimas, que só o futuro podetá responder, quando 
A União está sintetizada na figura do Presidente. É ele que vai ge- talvez oão haja espaço para quaisquer opções. 
rir, por cima da: Petrobras, os negócios do petróleo no País. Por A Petrobcis semp:e foi obrigada pelo Govemo,_é um dado de 
que não através da Petrobr,ás? O que poderá signifiear esse atalho? pasmar, a vender os seus derivados pua as distn"hlidoras a prazo e sem 

Existem muitos ângulos quando se analisa a produção de pe- cobtar os OCII!lOS fina~>:eiro1 vigentes no m=do. Em 1989, devido 
tr6leo num país. Tecnologia, capacidade empresarial. custos, _rese".lVas, aos altíssimos índices de iDflação, boove uma tnmsferência fmanCeira 
útmo de crescimento da produção, .recw:sos, etc. Como uma benção, da Petrobrás para as dístribuida:as da adem de 2 binlões de dólares. 
tcxJos esses fatores são favoráveis aqui Poréin. O ângulo que 6 mundo EntendO ser positivo o Combate ao COip011ltivismo. Entendo 
ãtenta em primeiro lugar é o interesse estiat.égicO. ser necessária a refotma do Estado, onde algumas estatais sem 

O petróleo é a principal fonte de energia do planeta e suas sentido, afastam o Governo do seu papel legítimo e atrasam o de
:resetVas não são renováveis. Toda a tecnologia desenvolvida pelo senvolvimento e a justiça social no país. Mas não devemos com
homem não foi capaz de produzir uma gota, sequer, de petróleo prar uma tese genérica e acabar entregando a própria soberania 
em labozatório. A importância das reservas de petróleo vem justa- para os ateres de um grande teatro chamado mercado, sempre livre 
mente desse fato: depois de esgotado, ele pi'E'.cisará de milhões de _ na hora do discurso e sempre controlado na hora da decisão. 
anos para ser novamente produzido. 

Consta que os sete palses mais ricos- Japão, Estados Unidos, 
-Alemanha, França, Inglarerra, Canadá e Itália- COIISOillem metade da 

produçlio de pett61eo do mundo: A outra metade é dividida entre os 

Durante o discurso do Sra. Benedita da Silva, o 
Sr. Jeifonon_Peres, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada ~lo Sr. Júlic Campos, 2&Vice-Prseidente. 

200 palses -.mos. A .questão é que alguns desses países ricos não O SR. MAURO MIRANDA- Sr. Presidente, peço a pala-
tem. petróleo ou têm reservas já em declínio. Não é a toa que os sete vra. para uma comunicação inadiável. 
palses árabes e latino.ameri=os, que detêm 75% das reservas mun· · O SR. PRESIDEN1E (Júlio Campos) • Concedo a palavra ao 
diais, CODJrolam rigidamente o setor através de suas estatais. . Senador Mamo Miranda, 'para uma comunicação inadiáveL pelo pta· 

Enquanto as 22 maiores empresas pri:Vadas de petróleo, em ge- :rode 5 mitmtos, nos teDnos .do art. 14 do Regimento Interno. 
ralsediadasempalsesdel0 mundo,estãocomsuasreservasdepetr6- O SR. MAURO MIRANDA (PMOB.(JQ. Paza uma co
leo comprometidas a médio e longo p.razos. o Brasil segue descobrin- municação inadiáveL) - Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, que": 
do novas reservas em seu terrilório. Senhores paiiamentares, ao con- ro comunicar a este Plenário que ontem. vindos de todas as micro
tcirio de outros países em desenvolvimento que_ abriram seus merea- uegiões de Goiás, 3 mil pequenos produtores rurais concentraram
dos, o Brnsil tem tecnologia e escala suficientes para gerir, com suces- se em Brasília para reivindicar das autoridades federais uma nova 
so, seus negócios petrollferos. O Brasil não deve. não precisa dispen- política de juros para o setor. A Medida Provisória n° 1.078, que 
sara visão e o planejamento estrn.t.égiCos na. eXploração dessa riqueza. regulamentou os fmanciamentos obtidos através dos fundos cons
Numa área vital e estratégica, para mim nã6 há dúvida de que o con- titucionais, está funcionando hoje como uma verdadeira gui.DJ.otina 
trole deve permanecer nas mãos do próprio país. Principalmente. vale sobre a cabeça desses modestos produtores, que cultivam proprie-
liizar,porquenãoprecisamosdispensá-lo. dades de até 70 hectares. Todos estão ameaçados de perder suas 

O petróleo é o maior setor de negócios do mundo, movi- terrasparapagarosempréstimos;eissoficoucaha1meDtedemons-
mentando anualmente mais de um trilhão de dólares. Quem diz ttado pelos números nos diversos encontros com autoridades do 
que o petróleo se regula pelas lé:is de livre mercado desconhece ou Goyemo. Existe uma única saída, e é nesse sel11ido que dirijo um 
deseja negar a própria história. Os cartéiS e oligop6lios sempre apelo direto e pessoal ao Presidente Fernando Henrique Cardoso: 
controlaram o petr6leo no planeta, com domínio ~<?~ ~s preços e __ na reedição da Medida Provisória, é icip6rativa a aplicação de um 
sobre a conCOII'ência. A tendência para os anos 90 é o feChamento, redutor acima de 50% na Taxa de Juros de Longo Prazo. Se isso 
~da vez~ intens?, do m~~do, entre as megaem~sas esta- não acontecer, teremos milhares de famílias engrossando o cintu
tus, nos paxses do Oriente Méd1o, e as megaemp:resas pnvadas ex- rão de miséria na periferia das- cidades goianas. E um quadro criti-
portadoras. Um pequeno e ~erosíssimo- grupo de empresas gi- co, real, que não contempla meias-medidas. 
gantescas se toma cada vez ma1s seleto e poderoso. Impedido por outros compromissos de receber pessoalmen-
... F::çamos um e~erclcio de reflex~:-Quanto v~i ~~fie~ . te os agricultores, o Ministro do Planejamento. José Serra. encar-
xx~o? 9';e~ Vat pagar? Co~ s~ pagos os mvestimentos regou seu Cheíe-de-Gabínete da missão. De tão _impressionido 
feitos pela 1IllCiativa pnvada: Ela va1 aceitar ser remunerada com o com um dos relatos, o Dr. Ricaido Figuefr6 pediu que ele fosse te-
mesmo valor recebido pela Petrobrás por barril de petróleo refma- petido, para que servisse de referência Iio conjunto dos muitos dra-
do? Será -qUe vai se contentar em receber o mesmo valor que a Pe· mas pessoais que fu.tranqllilizam. os pequenos agricukores. 
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Era o caso de um bumilde chefe de família, corg. seus dez fi- a diminuição das diferenças e da iniqUidade do Estado na prestaçãO de 

lhos:, em vias de perder tudo. Prefiro exibir a contllodênda dos serviços que são inerentes à sua natureza e no sentido de proporcionar 
próprioS fato-s sociais, rejeitando o c~o da contnn,dência criti- a tcdos os cidadãos a possibilidade de_ acesso na escala social 
ca, na expectativa de que a realidade fale por si e sensibilize o Pre- Getúlio V argas deve ser senlpre lembrado por suas iniciad-
sidente da Rept'iblica. O Relator da Medida Provis6ria, meu colega vas em relaçãO ao surgi:menlO das representações sindicais, da rep-
e amigo Jonas Pinheiro, tem sido defensor intransigente da reivin- resentat;ão trabalhista e dos institutos de previdência. -
dicação e é uin aliado importante da causa dos agricultores. E pouco, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores? 

O Presidente do Centro de Apoio aos Pequenos e Mlnipro- A organização racional do Serviço Público tudo deve tam-
dutores Rurais., Durval Motta, entregou ao Ministério do Planeja- bém a esse grande homem que, em 1938, crioo o Departamento de 
mento uma proposta de redaçiio para o novo texto da Medida Pro- Administração do Serviço Público - DASP, acabando com a desor
visória. O encaminhamento dessa sugestão já-fazia parte de enten- dem reinante no serviço civil e cujo smgimento pode ser encarado 
dimentos anteriores entre as lideranças do movimento e o Gover- como uma verdadeira revolução a.dminisuativa. "3. ponto de se dividir a 
no. O prazo fatal para a reedição da Medida Provisória esgota-se história do Serviço Públioo bJ:asileiro em antes e depois do DASP. 
no pró~o-dia 27, o que exige presteza e agilidade na decisão. Por outro lado, não poderimaos deixar de mencionar duas, 

E inadiável uma medida para estancar o desespero dessas apenas duas, de suas obras. que dão idéia da visão estratégica des
famllias. O que está ocorrendo hoje é um processo de exPllsão se grande vulto homenageado no clia de hoje. Trata-se da Campa
que desmente o espírito de uma reforma agrá.IU. pacífica, pela in- nhia Sidetúrgica Nacional e da Petr6Ieo Brasileiro S/ A- PETRQ
versão dos smais. Além do mais.. o Fundo do Centro-Oeste foi BRÁS. sem cuja participação na ~omia o País não teria atirigi
criado pela Cons~ição gara estimular os investimentos. Foi uma- do o estágio de desenvolvimento em que se encontra. 
luta árdua que não pode ser destruida pela prática eXtorsiva dos ju- Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, na qualidade de egresso 
ros.. Esta:óamos convivendo com a quebra e a falência das vetda- dos movimentos esmdantis trabalhistas da época, presidente que 
deiras finalidades dos fundos conStitucionais. E inegável o empe-- fui da Mocidade Trabalhista de Mato Grosso, tendo integrado to-
nho do Presidente Fernando Henrique Cardoso no cumprimento dos os movimentos sociais das refonnas de base. não poderia dei
da política de assentameDtos rurais que prometeu dui"ante sua cam- xar passar em branco nem furtar-me a manifestar o meu pesar e o 
panha. Por isso, espero -que Sua Excelência jogue fll'Ille ao lado meu sentimento de tristeza que me aflige toda vez que tenho que 
dos pequenos agricultores e lhes garanta o direito ã sobrevivência. recordar esta data. A perda para a sociedade brasileira deve ser 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. considerada irreparável. 
O SR. CARLOS BEZERRA- Sr. Presidente, peço a pala- Tem veis são alguns trechos da Carta-Testamento do Presi-

vra como Líder. dente Getúlio. que quero relembrar aqui: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Advirto ao emi- -

nenle Senador Carlos Bezerra que. se V. Ex• fizer uso da palavra 
neste instante como Líder, disporá apenas de cinco minutos. Mas. 

-se o fizer apOs a Ordem do Dia, terá v.ú:ite- Iiiinutos. 

"Nada mais vos posso dar a não ser o meu san
gue. Se as aves de rapina quexem o sangue de alguém. 
querem continuar sugando o povo brasileiro. eu ofereço 
e to. holocansto a minha vida. (.-) O SR. CARLOS BEZERRA - Concluirei em cinco minu

tos, Sr. Presidente, pois meu discurso é rápido. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conoedo a palavta ao 

SeoadorCarlos Bezena, pela Lidmnça do PMDB, por cinco minutos. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Como Líder. 

Pronuncia O-Seguinte discurso.) M Sr. Presidente. SJ*s.e.Srs. Sena
dores, existem revoluções e revoluções! 

O povo brasileiro viveu uma ·revolução -verdadeira. quando 
teve no comando do destino da Nação a inesquecível figma do Presi
dente Getúlio V:ugas. O povo não esquece, màs os jamais de hoje 
simplesmente não fazem alusão à data que marcou o fim de um ho
mem da maior envexgadura JX!lítica que este .Pais já viu. A figura de 
homem público envolto em grande populariCade não pode ser desvin
culada da figura de estadista, tão rma em nossa hiSt6ria-

Guindado _ao mais alto posto da vida nacional por um movi
mento que visava sobretudo a pôr flDl à hegemonia da denominada 
política "café-com-leite", Getúlio. desde o início de seu govemo, 
demonstroU que tinha chegado. o momento de provocar uma pro
funda metamorfose na sociedade brasileira. 

Quarenta e um anos já se passaram desde seu trágico ftm, 
mas ainda hoje vemos que ele continua sendo idolatrado pelos 
contemporâneos remanescentes e por todos aqueles que têm cons
ciência da importância das medidas que tornou efetivas e que are
taram profundamente a vida nacional, garantindo direitos traba
lhistas, modemizan.do o pa1que i.ndusrrial e trazendo para o Pais 
um ritmo de desenvolvimento com _rrue sequer se sonbava à época. 

Por iniciativa sua foram criados os Ministérios da Educação e 
Saúde Pública (dirigido inicialment< ror FranciSco Campos} e do Tra
balho. IndúsJria e:_Com_ércio (<iue teve i;.QJT!O primeiro titular Lindolfo 
Collor), numa demonstração inquestio~vel de sua preocupação com 

'"Lutei çontra a espoliação do Brasil. Lutei contra a 
espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O 
6dio. as inf'"a.miasy a calúnia não abateram meu ânimo. 

Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a mi
nha morte. Sere~ente dou o primeiro passo no camiM 
nho da eternidade e saio da vida para entrar na história.': 

Esses pequenos trechos, Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res, deveriam servir para motivar-nos a uma profunda reflexão. 
Que papel estamos desempenhando com relação àquilo que espe
ram de nós aqueles que nos selecionaram para defender os seus 
anseios nesta Casa? Teremos nós a força. a coragem e o despren
dimento desse grande vulto da nossa história~ cuja memória esta
mos boje reverenciando? - - . - --

Sabemos que o !Xasileufi:ma um pedodo de g1lUKles dificukla
des ecoo.ômicas. o povo passa pelos maiores saaificia;. E o que está sen
do feito pelo allla1 Governo? Selá que as IOOC1idas que vêm S<Ddo adnta
das resultarão em desenvolvimeDto social ~nte em mefuoria 

. dos beneficias que a máquina estatal deve pres1ar à popalação? Selá<JlOo 
desestímulo ã JI'Xlução, mediante mipdação das allJais taxas de juros 
manli:la em níveis ah<mdos. pode ser revertido, retomando-se a J:KOdução 
agrloola que vinha batendo ==ivos re<:ordes? 

Sabemos que o estágio de desenvolvimento em que se enM 
contra o Pais é muito mais favorável a políticas de crescimento do 
que nos períodos de governo do Presidente Getúlio Vargas e, por 
isso. fazemos votos de que o Presidente Fernando Henrique Car
doso consiga superar as dificuldades económicas e levar o País a 
uma nova fase de crescimento. parn que não fiquemos sempre a 
lembrar apenas o mito em que se transformou Genílio Vargas, 
com toda justiça 
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·En:o que tinha dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a pala

vray por 20 minutos, a_o nobre Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o segninte 

discurso. Sem :revisão· do orador.)- Sr. Presidente, Sn. eSrs. Senado. 
res, hoje é dia 24 de agosto. Lembro, como se fosse hoje, o dia 24 de 
agosto de 1954, 41 anos atrás, eu jovem. na Faalldade de Direifu:Na 
História da Humanidade, dificilmente aconteceu uma reviravolta tão 
intensa na sociedade, como a do dia 24 de agosto de 1954. 

Até aquela madrugada, fez-se no Brasil uma campanha sór
dida. cruel, desumana e injusta contra Um homem público, o Dr. 

Em toda aqueia Papelada torpe, i:lem uin.a· só Iinhir.. nêm 
uma única pal<!.vra apareceu que pudesse sugerir que o 
presidente da Repúb~ica ou os funcionários gra~s 
do Palácio tivessem qualquer conivência com as trapa
lhadas de Gregório." 

E mais adiante diz Sette Câmara: 
"Mas, agora, passados 40 anos ( ..• ) Nada, no 

monOJ:ro de papéis da guarda pessoal, revelou qualquer 
envolvimento de pessoas do governo nas manobms de 
Gregório." 

Getúlio Vargas. A imprensa nacional, a então U ni..ão Democrática Aliás, Sr. Presidente. em 64 aconteceu algo quase igual. Ora. o 
Nacional, as Forças Armadas, o Sr. Carlos Lacerda. o Brasil intei- que aconteceu em 1954 foi um golpe de Estado, como o que aconteceu 
ro clamava contra a figura de Getúlio V argas. Ele aparecia como cm 1964 também. Em 1954, pela primeira vez na história do País, apa
conupto, desonesto, imoral. ~ao lhe era dada nenhuma chance de receu a ruídia. Ainda não havia a televisão, só o rádio. E havia o Sr. 
defesa. Não saía uma linha na imprensa a seu íavor. O BrasiUntei- Carlos Lacerda. A imprensa se engajou numa campanha para destruir 
ro estava prnticamente sufocado. um homem. E a ''bmda de música" da UDN, do Sr. Aliomar Baleeiro, 

No entanto, oo ruo Grande dO Sui. éramos respeitosos com o e outros entraram nessa campanha~ cksmõntar um homem. __ 
Dr. Getúlio VatgaS. _NtlnOJ. fuí fariático por ele. Quando jovem, fui Ap:)s os acontecimentos da rua Toneleros- a mate do M'.ajor 
díscip.Ilo de Alberto Pasquálini; quarido fui vereador e deputado pelo Vaz. o tiro no pé do Sr. Carlos Lacerda- investigou-se e descobriu-se 
PfB - fui da ala moça do PTB - eu me identificava com 3. figura do- inclusive a responsabilidade do .Sr. Greg6rio, que era o homem da 
Pasqualini teórico. doutrinârio. O Dr. Genílio Vargas. por sua vez. Guarda do Dr. Getúlio Vargas. Investigou-se e de=briu-se absoluta· 
não se identificava com ele, tanto que. quando Pasqualini foi candida- mente tudo. O crime nao fio:::u impune. Ap.I:r.uam-se as causaS e puni-
to a governador, o Dr. Getúlio. JX'I" omissão, deixou que ganhasse ram-seosresponsáveis,masseexigiuaquedadoDr.GetúlioVargas. 
Walter Jobim. do PSD. e de certa forma esfriou o Sr. Alberto Pasqua- Sr. Presidente, a História brasileira não é muito rica de fatos 
lini. do PfB. Apesar disso, tcx:los tínhamos respeito pela figura brava. dessa natureza. Naquela época, não se imaginava que o episódio 
digna e correta-do Dr. Getúlio Vargas. terminaria com o suicídio do Dr. Getúlio Vargas, inclusive porque 

Tenho aqui uma publicação Ieita agora:; 40 anos depois. in- ele concordara em se licenciar até que se apurassem os_ fall!~_. O 
titulada Agosto de 1954, de autoria do Embaixador José Sette Câ- seu Ministro da Guena- que o u-aiu juntamente como Vice-Presi
m.axa, que era chefe de gabinete do Chefe da Casa CiVil, Lourival ~ dente Café Filho, pois ambos encabeçaram a lista de traído~~ 
Fontes, do Dr. Getúlio Vargas. Ele conta, nesse livro, que, moço, Dr. Getúlio Vargas- disse: "Não, os ministros militares nãO acei
na Faculdade de DireitO de Minas Gerais, "era simpático ã uriNe tam a licença: aceitam a demissão, porque Vargas jamais voltará." 

- iadicalmente contra Getúlio V argas, contra o Estado Novo, contra Quando o Dr. Zenóbio da Costa,_ de triste memória... QJanc_lo o 
o regime daquela époCa. E nos conta: Dr. Tancredo NeveS.-Ministro da Justiça,. disse-1b.e pam demitir o Minis

"Nunca tinha sido _getulista na minha vida. Ao 
contrário, nos meus dias de estudante em Belo Horizon
te, na velha Escola de Direito- o -ciSãiãOVeide repassa
do d_e trad.íção e de lembranças( ••. ) -. fazia parte do gru-
po mais ativo na resistência ã ditadura.'' · 

Aliás, pedi ao Vice-Presidente Marro Maciel qUe entregasse 
esse livro ao Presidente Fernando Henrique Can:loso, para que Sua 
Excelência lesse o trecho em que Sette Câmara conta que Getúlio 
Va..rga.s. "de manhã. despachava os documentos deíxados pelos nrinis
tros de Estado em sua v~ita semanaT'. O Dr. Getúlio Vargas jamais t<>
mava U!D.a decisão na :çresença dos: Ministros ou das pessoas interessadas. 
Quem quer que f=e lhe encaminhar algum pedido- governador. dej>l
tado oo senada:- tinha que deixar a correspondência na mesa do Dr. Ge
túlio, e ele a respondja depois. pçr escrito. Certamente. o desenccctro h a· 
vido en1re o Senada: pela Bahia. Sr. Antooio Carlos Magalhães. e o Presi. 
dente de Replblica. aquele disse-n$o-<lisse não teria ocorrido se o Presi· 
dente, cano fazia o Dr. Getúlio. tivesse deixado para resp:mder à solicita
çãodoSenad:x'nodia. seguinte. e não na mesma hora. 

Continuo a ler o que nos diz o Sr~ Seue Câmara - faço 
questão de fazê-lo: 

"A seriedade inatacável do presidente, a honesti
dade quase .manÍaca do chefe do Gilbineie _Civil. que não 
admitia facilidades. nem Sequer um pedido de instalação 
do telefone que não fosse por interesse de servíço. foram 
salpicadas pelos respingos( .•. ) 

A imprensa engajada na C<_lmpanha Para a destrui
ção do govemo·resolveu durante dias. a vasa das maro
teiras pífias e do mercadej~r de influência de Gregório. 

tro do Exército e nomeá-lo l\.1inistro do Exército, que ele se encaz:regaria 
de fazer a resistência e colocar na cadeia os insidiosos, o Dr. Getúlio Var
gas não quis deir.rmeruo de- ;;angue, considerou o assunto encerrado, reti.
IOJ-se para os seus aposentOS no Palácio do Catete e se suicidou. 

Sr. Presidente, é verdade que havia um grupo, desde lf.S, 
quando caiu Vargas, que queria ganhar o Governo pelo voto. com 
um brigadeiro. e não conseguiu; depois, em 50, _novamente, COm 
um brigadeiro, e não conseguiu; e depois, com Juscelíno, e não 
conseguiu. Conseguiu apoiando Jânio, e nada havia de UDN. De
pois conseguiu. novamerite. com o gol{>e de Estado de 1964. 

Essa gente, os eternos golpistas. não imagínava o suicidio. 
É verdade que foram para o poder com o Sr. Café Filho, que ten
tou evitar a posse do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. E hou
ve o ato do Sr. LoH e seu afastamento. 

Li o inventário de Getúlio Vargas. Ele deixou para os seus 
fillios. depois de vinte anos na Presidência da República. muito me
nos do o que o Sr. Ma.noel V argas, seu pai. havia deixado para ele. O 
Dr. Getúlio Vargas deixou muito menos propriedades do que recebeu 
do seu pai depois de 20 anos na Presidência da República. 

Se analisarmos a História do BrasiL veremos: Companhia 
Siderúrgica Nacional, obra di Getúlio Vargas; inclusive a entrada 
na guerra contra a_ Alemanha dizem que foi uma compensação. Ele 
entrÕu na- guerra, mas conseguiu o beneplácito e o auxilio america
no para a construção de Volta Redonda. A Companhia Vale_<:'o 
RiCl Doce. (.jUe agora o Seniior Presidente pensa privatizar, é cna
ção de Getúlio Vargas. A Petrobrás, com apoio e votação do Con
~sso. é criação do Dr. Getúlio Vargas. O BNDES, visando ~ 
sua forma inicial o desenvolvimento _conjunto da sociec4de brasi
leira; o llanco do Nordeste do Brasil. com a preocupação de olhar 
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para o Nordeste; a Companhia Hidrelétrica -de São FiaDCisco e 
obras que ali se fizeram; o Instituto de Resseguros do Brasil; o De
partamento da Administração do Pessoal Civil- DASP- que pela 
primeira vez coordenoo e deu ação e racionalidade ao funcionalis
mo público do Brasil; o Ministério- do T:rabalho~ o· Ministério da 
Educação; o CNPq, da Ciência e Teal<>logia; o Serviço do Pa!rimônio 
Histórico e Artísticó Nacional; o Instituto Nacional do Livro; o Setvi
ço Nacional de Teatro; o !nstiruto Nacional do Cinema Educativo; a 
~o Nacianal- criação do Dr. Getúlio Vargas. O Instituto do Salá
rio Mínimo; a jomada de trabalho semanal; as férias re!llJ.Illeiada; o 
repooso semanal; a Coosolidação da Leis do Trabalho; a Previdê!lcia 
Social; o Código de Processo Civil que está. em vigor até hoje; o Có
digo Penal. até hoje oonsidetado uma instituição modema; o Cógido 
de Águas; o Código Flcrestal; o Código Eleitcnl. fundamentando as 
eleições pena Assembléia Constituinte de 1934; a Justiça E!eilDra!; o 
voto secreto; o voto feminino. a promulgação da Lei Anti1ruste, que 
imtitui a Comissão de Defesa Naciacal, base do planejamenlo do 
Brasil por meio do Plano Nacional de Viação. São JIPOO.'S algumas 
obras da imensa biogi'afia eh Sr. Getúlio V argas. · • 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex .. uin aparte? E 
um seu admirador que solicita. 

O SR. PEDRO SIMON - Conoedo o aparte ao nobre Se
nador Bernanlo Ca'bral, com muito prazer. 

O, Sr. Bernardo Cabral- Nãov011 entrar no mérito do dis
curso de V. Ex•. Salto, inch.Isive, o capítulo das desallpas por não 
fazê-lo. Mas hã um dado substancial no Govemo de Getúlio Vargas 
que peço a V. Ex• que inclua em seu discmso- evidentememe não é 
aquele que, ironicamente, me lembrava o companheiro Jefferson Pé
res. É que, oo mnndo inteiro, a luta sindical partiu do povo para o Es
tado; no Brasil tivemos a inversão sindical oo seja, Getúlio Vargas 
antecipoo-se: em vez de permitir que lutas fratricidas ooorressem. ele 

--próprio conseguiu...:. V. &• sabe disso melhor 00 que eu- evitar um 
demmamento de sangue, como houve no passado. em <lllcago, e 
com isso deu dois grnndes saltos. No primeiro, anaiu a massa sindical 
para o Partido que crioo, o PTB, e evitoo que as fileiras do Partido 
Comunista eo.grt?SSassem; e, no segundo, crioo, deu base ao movi
mento sindical. É de se 1ameDtar apenas - com isso concordamos -
que aquela sua criação cio tenha sido limpa até o fmal qu limpida, 
porque acabaram surgindo os pelegos. Mas o discurso de V. Ex•, 
além de ser hitórico; Senador PedrCYSimon. resgata algumas passa
gens da vida de um homem que foi, i.neqriívoca e indubitavelmen
te, um estadista desta República. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o significativo aparte 
deV.Ex•. 

Não nego e não tenho medo de dizer aqui que-houve 1937; 
Dão fujo disso. Também não delxo de dizer que s~ um democrata 
permanente; e, se não aceito a figura do 37, é porque sempre tive re
sistência ao 37. Mas o Congresso deverá fazer justiça a uma análise 
que faço. Em 1937, o nnmdo estava caminband9 para o radicalismo; 
o connmismo estava. praticamente, se impondo não apenas na Rússia, 
mas em toda a região; o nazismo se impondo na Alemanha; o fascis
mo se impondo na Itália. Parecia, de =ta forma. naquela época. que a 
democrncia. estava em véspeia de desaparecer, e a hõetdade era uma 
iniexrogação. No Brasil. o nazismo e o fascismo eram representados 
pelo integralismo; integralismo que quase matou o Presidente Vargas 
~- sua filha. Atuaram sobre o Palácio do Catete, cen;cnam-no de tal 
modoqueafilbado Dr. Getúlio, a DooaAlziia Vargas.todaa família 
do Dr. Getúlio Vargas pegoo em armas para se defender do tiroteio, 
até que viessein. não sei de onde. as tropas oficiais. 

DeJXrls veio o ano de 1938, borrada dos nossos amigos co
munistas da época.. Em 1938, invadiram os quartéis e, nesSa quar
telada, pela qual os comunistas pagam até hoje, na verdade, coiile
teram absurdos. Não estou. com isoo. defendendo 1937. porque 

sou um democrata; eStou querendo apenas argumentar que, ao CODtlá
rio de 1964-quando o mundo camiDbava para a democracia. inclusive 
n6s, recebemos aquele golpe de cima para baixo -, em 1937, o mnndo 
camiDbava pa.m o nazismo,. para o fascismo, para o COIIlUilÍSDlO. e na
via movimentos que se ideDillicavam cem eles aqui no Brasil. 

O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V,.Ex.•umaparte? 
O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex'oom o maior prazer. 
O Sr. Carlos Bezerra - Estou aqui vibrando e queria fazer 

_ umadendo a esse grande pronunciamento que V. Ex• faz na tarde 
de boje. Penso que o Brasil. até boje, tem um vácuo pela falta de 
Getúlio. Getúlio era um verdadeiro estadista. tinha uma visão ma
cm, muito bem clara. muito bem defmida, e empurrou este PaíS 
para o que ele é hoje. Aquela era uma época em que tínhamos pla
nejamento no Brasil, o que não existe boje. Acabou! Não existe 
planejamento para o semestre que vem, quanto mais para o próxi
mo ano. Um dos últimos planejadores sérios que o Brasil teve -
vou citar um apenas - e que tinha séria influência das idéias de 
Pasqualini, de Getúlio, foi Celso Furtado. com aquele famoso Pla
no TrienaL Depois disso, o Brasil não teve mais planejamento. Um 
país grande como o nosso, que precisa usar racionalmente seus re
cutSoS~ sua riqueza, para direcionar bem o. seu desenvolvimento, 
sofreu essa castração com a perda de Getúlio V argas. E até hoje 
estamos tentando nos encontrar, defmir um nii:ilo econômico e so
cial para esta Nação. Obrigado pela oportunidade de fazer essa 
complementação e parabéns por esse feliz pronunciamento. - -

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a transcrição 
nos Anais da Casa dos seguintes artigos: "A memória do futuro11

? 

de LuiZ Roberto do Nascimento e Silva, publiCado no Jornal do 
-Brasil; ''Getúlio Vargas e o novo pacto nacional", de Aspásia ea.:. 

margo, poblicado no Jornal de Brasília; ''Presença de Vargas oo 
Brasil de hoje11

, de Leocádio Guimarães. da equipe do Jornal de 
Brasilia; e algumas passagens rápidas que eu saliento no livro do 
Embaixador Jo~ Sette Câm=. · .. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? 
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador Pedro Si

mon. esta Presidência adve!le V. &• que seu lel:Jltx> está se esgotando. 
Por oportuno, a Mesa não poderia deixar de se associar à 

homenagem que o grande Líder Pedro Simon presta ao eminente e 
inesquecível Presidente Getúlio Domelles V argas. uma das maio,. 
res reservas morais da América. 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço o nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de cumprimentar V. Ex.• 
pelo seu promiD.CiameDlo e registrar que, ao longo desses quatro 
anos e oito meses de convivência, a cada ano tenho observado e 
ouvido com ateD.ção os seus depoimentos. V. Ex• traz a história 
para o presente. aquilo que se- paisou nos Governos de Getúlio 
Vargas. os diversos tr.mmas que sacudiram esta Nação. V. Ex.a 
sempre aborda esses temas com a perspectiva de aprendeonos com 
as lições do passado. Gostaria de cumprimentar V. Ex' também 
pelo projeto que ontem foi aprovado na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cídadania, segundo o qual todos aqueles que ocuparem 
cargos, inclusive no Parlamento. de responsabilidade pública, de
verão abrir mão do seu sigilo bancário. Houvesse ~ qconido nas 
últimas décadas oo Btasil, quem sabe poderlamos ter prevenido 
muitos dos problemas que V. Ex• tem registrado. Finalmente. gos
taria de mencionar algo que V. Ex_• registrou ontem. com muito 
brilhantismo, sobre o nosso colega no Senado. Antonio Carlos 
Magalhães, sobre as qualidades do Senador. que às vezes parece 
malvado, outras vezes tem o apelido de 1Temura". Podemos ob
servar que, mUitas vezes, o lado ''Temura" parece ser de muito 
bom-senso e merece a qualificação de oração-de serenidade pelo 
Líder do Governo. Mas- e esta é a observação que faço-, apenas 
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quando o "Malvadeza" se expressa é que realmente explcde na im- corvos na torre de Londres. Como um havia morrido e só só havia 
prensa. O 'Ternura''. como se observa hoje. não explode com tanta cinco, serfa u-m sinal de que o Império cairia. 
força. Essa é a observação- que gostaria de fazer. O Sr. Antonio Carlos MagSJhães- Permite-me V. Ex a: um 

O SR. PEDRO Sll\'IC~~ · Sr. Presidente. gostaria apenas de di~ aparte? 
u:c ao Senador Antonio Carlos rvlagafuaes •·l''f" concon:io com o Sena- O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex .. , com muito prazer. 
dor Edu3Ido Suplicy nesse a<;po.:t(,. ifr...,;:e:1nei que o Jiscurso de ontem O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Em primeiro lU-gar, 
de S. Ex' merecia ter as mesmas manchetes do dís....ti!">> aru..t....:=-:- e, na quero me associar ao discurso de V. Ex'", que vem tiazer, no cli.ã de 
verdade, passou despercebido. A rulpa não é do Senadcr Se:;:!! .... -:" hoje. uma homenagem ao Presidente Getúlio V argas, que, sendo 

Vejam como a nossa imprensa gOSta cfõ--nMaivadeza", e não uma figura polêmica, tanto tempo tendo figurado na História do 
gosta do 'Ternura". Ela gosta de abrir as baterias, como abriu con- Brasil. duas coisas ninguém lhe pode negar- o amor que ele teve 
tra o Dr. Getúlio. e não mostrar o outro lado. a duas causas, em que foi a figura principal: a legislação trabaJbis-

Entendo que esse é um dos aspectos que temos que debater. ta, o amor que teve à causa dos trabalhadores do Brasil~ e. ainda 
Assim como noticiatam em manchete o Senador Antonio Carlos mais, à causa nacionalista,. porque fOi ele-·quem fundou as primei
quando falou a primeira vez. S. -Ex- tinha o direito de ser noticia c.ie: ras- bases do nacionalismo do Brasil. Isso é _inegável, ninguém 
manchete igualmente quando falou da segunda vez, no momento ~ r.cultar. V. Ex .. faz sempre com propriedade e, ainda mais, 
em que fez uma análise mais tranqUila. mais positiva e posterior à sendo de- Rio Grande do Sul, ninguém c_om mais autoridade E_ara 
questão. No entant.o, a imprensa não o fez. fazer esse dis<.."Urn_o do que V. Ex ... N'"ao ouvi O conteXto comPleto 

Essa atitude da. imprensa ocorre desde 54. quando ela des- do aparte do nobre Senador Suplicy. 
montou a figura deGeoíUo Vargas. Foi a-p!iiiieira-vez, no-Brasil, O SR. PEDRO SIMON- Foi a seu favor. S. Ex.•quis dizer 
que a chamada núdia- não havia televisão, somente rádio e jornal que quando se trata do "Malvadeza". aparece na capa do jom.al; 
-desmontou a vida de Vargas sem lhe dar cbance de defesa. Em quando é o 'Tennlra", não aparece. 
64, foi a Se-gunda vez: desmontaram a figura de roao-Gouiart e não O Sr. Ant.?nio Carlos Magalhães- Pois é! O simples- fato 
lhe deram uma chance de defesa. de o meu nobre colega, Senador Eduardo Suplicy, me trazer ao de-

Creio -que temos de analisar essa questão. Mnguém mais do que bate onde V. Ex• exalta a figura do Presidente Getúlio V argas já 
nós. do Congresso. somos a favor da hõerdade de imprensa._ Por amor considero um prêmio para a minha vida pública, estar nesse_ Seu 
de Deus! Não há Congresso se não houver imprensa e não hã im.J:rensa, discurso e j.mto a esse elogio que V. Ex• faz da figura do grãnde 
senãohouverCoogresso. Quer dizer. há hlgares p::lf aí em que .oão bá Presidente Vargas. De maneira que eu queria agradecer a V. Ex• e 
Congresso e bá imprensa. mas não no seu verdadeíro sentido. - perdce-me- mais ainda ao Líder do PT. Muito obrigado. 

Porém, com toda sinceridade, em 54, o que vimos foi islO: a - O SR. PEDRO SIMON- Encerro, Sr. Presidçnte, agrade-
imprensa não deu chance para que o Sr. GetUlio Vargas. Presiden- cendo a tolerância de V._Ex•. Apenas gostaria de dizer o seguiJ?,_te: 
te da República, no exercício da PresidêD.Cia, pudesse falar. Em Que pena que este seja um País sem memória! 

-1964. a imprensa não deu chance para que o Sr. João Goulart. Pre- Ontem. Teozínho. fl.Ib.O do Senador TeotoníO Vilela. convi-
sidente da República. no exercício da Presidê:iicia, pudesse falar: dou-me para conVersar sobre o livro que o Senado vai p.1blicar sObre 

Quando denubamos pelo voto e pelo impeachment o Sr. a biogmfm de TOOtõnio_Vilela. Tem gente que não se lembra mais de 
Collor de Mello, foi diferente: Ele esteve na Presidência da RepU- quem foi Teotônio. Pouco se ouve falar de T.aneredo Neves. 
blica. participOu de programa em cadeia de rádio e tel~vísão, fala- · Este Pais, lameDlavel.mente- repito-. não tem mem.6ria. E 
va para o Brasil inteiro quantas vezes quisesse e, até depois devo- se não temos memória, .bão temos futuro. Se não respeitarmOs a 
tarmos o seu impeachment, reuniu a imprensa em c3.deia- nacio:oal nossa biografia, a nossa Hi,stória, se não olharmos para b:ás. como 
e teve chance de falar. · vamos olhar para a freme? 

Não posso dizer se o ~r. A.n!onio Carlos. tinha algo a argüir. Passado tanto tempo, repousa em paz. é vetdade, a figura &; 
Tenho certeza de que S. Ex• gostaria de ter sido manchete hoje, Dr.GetúlioV.argas..Jásep:xleprest.arumabomenagemcomoesta. 
como o foi há quinze dias. Logo depois de 64, Sr. Presiden~ roubaram a carta-testa-

Há um episódio do qual nunca me esqueço: Em 64, quando os meDlo que o Dr. Leonel Brizola havia colocado na Praça da Alfân
Deputados foram cassados, os suplentes pupemm assumir; depois, dega, em Porto Alegre. Mandei, como Presidente do MDB, fazer 
não puderam mais. Aconteceu, então, que wn Dep.1tado novo, vindo em Caxias uma cópia do documento, uma carta enorme, para colo
do interior, assumiu o cargo e se apaixonou. Ia a boates. etc.. e acabou car :oa praça. Isso foi feito com a praça cercada pelas tropas milita
dando um tiro- Conclusão: virou capa de jornal! Com esse episódio, res, sob ameaça de prisão, e com. algumas prisões. 
fui me queiXar num jornal de Porto Alegre, cujo Secretário-Executivo O tempo passou, e se hoje vivemos um clima de liben:lade-, 
era meu amigo íntiri:J.o, e disse-llie: "Mas. que_ barbaridade! Esse De- vamos, primeiro. respeitar as figuras daqueles que lutaram por ela. 
putado apresentou 30 projetes e não saiu uma nota a esse respeito na -DO fuD.dõ -ao coração, Sr. Presidente, espero que os fatos 
imprensa; aconteceu o tiro e viroU capa de jornal"! Ele me respondeu: como os de 54 e 64, onde a mídia e a violência do radicalismo der
"Meu filho, Deputado trabalhar é obrigaçõo; Deputado dar tiro é es- rubaram dois governos democráticos, não aconteçam mais, para 
cândalo! Se ele queria aparecer no jornal, tinha de fazer um projeto que possamos ter o que tivemos há pouco: um Presidente deposto 
muito importante". pelo impeachment, mas na mais absoluta deiDOCiacia. na mais ab-

0 meu amigo exemplificou: "Se. lX'I' exemplo. você--Saii da soiu:a liberda?e· com ~pio direito de cJ.c:f~. comuni~do-se em 
Redação e, na rua, um cachorro te morder. isso não é notícia. Agora, ca?e1a de rád1o e televiSao C?m o Brasil mteirO, e com o Supremo 
quer ser capa de jornal? Saia e morda um cachorro!'' Tnbunal Federal dando a última palavra. 

Então, infelizmente, a imprensa brasileira vive esse situa
ção. Aliás, a imprensa do mundo inteiro.. 

Quando ouvi o noticiário de boje. dizendo que a Rainha da 
Inglaterra estava ameaçada de cair, flquei assuStado e me pergun
tei o que estaria acontecendo. Disserarõ-me éjUe -tem que haver seis 

Meu abraço muito fraterno à figuia e ã memória do "Dr. Gew 
túlio V argas. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE-
DRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO: . 
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Caminho do Palácio 

Para l"ntc:nJer o que: se: passt>u nos 20 tc:rrivc:i:. Ji~l.) tlllC se 
:.cguiram. ~ prcdso rc:r a visão prc:t:is.i do cc:nário. como C"rot a 
vida no P.li:kio do Catete, como flmcion.1va à ó"ijiüb du 
governo, é indi!>pensâvd (rac;:Jr o pc:rfil d~ gc:mc: que: uabalhava 

c: ~.JUC: fret)llcnrava a Presidência. 
Começo por c:xplicar comu fora p:uar ali. Nunc.:.t t~ 

sidn ~cruli-.ra pa minh:t vida. Ao t:ontr:irio, nos mc:us di:1s de 
c:srudam~· cm Bt:lo H()riz<>~Uc:, na vdh.:~. Est:ob de; Direiw 

0 c:ISãí-:u> ~~;._l~i)assaJ.o de u:tdiç::io c: ~c- ~d!~l!mut~:J.~. que: 
inklií:"fril·iue fm-Jériio1idll"p"ar:l-c'edC:f- fugar :tum árranh:H;iu 

CtllllO t]U:llttucr muro -, tàz!~ E~~~ ~~ t!'!!U~ m~~ :uiv.Y. .Jl;,l.._ 

rcsis{êm.:i:1 à diradura. A Escola era um dos poucos lug:arc:s: do 
B!.:iSilÕ.tldc: aiS~éiÕ o-usava ahfír a boca para cri:icar o govc:r· 
no. O <.:om::urso anual de oratória já se trans.fornum num 
acontecimento .).ensacional na vid01 da cidade:, pois no silêncio 
soturno do r'cgime discriciOnário, Cm -que a prudência minei· 
ra nâo arriscava um comcmário, a crítica Candente ao gover
no do país c sobretudo do Estado, através da oratória torrc:n· 
cial do.s. uibunos improvisados, arrebatava a as~istência que 

afluia .i1 !>.lb At~HbO Pcn:t, lugar nobre da bl.ula. A.)._tiro.~~l:~.) 
af()itas c irrcvc:rentes eram repetidas de boca cm boca cm wJa 
a Bdo f Jori·.wme, co.m pô1Smo c: a.Jmiração. Na Escola wdv 
mundo c:ra <.:ontra o governo. Os poucos professores considc· 

_rados govc:rnistas c:r.J.m malquiscos c: objero Ja malcJíâ:n~.:i.t 
geral. ~ J.t.~:l.is Jo proiC:ssor- Mario Ca.sai>s.iriti, ~ãrc::Jr:iti~l.) Jc: 
direito com.tituciunal, tendo ~.:omo base: a Consriwi~.:lu de 
1937 • ..1 f~musa 'pola~..!', eram sabomd:l!. ou gu:tada~ pelo!. 
poucos 'lue ainda cmnparcciam às ~u.as cacetíssímas expo~i~óc:!> 
de um direiw comtitu<.:ional inexistente:. 

Getúlio y~~~j_'::~l!}~~~ ard_o.:~ ___ ?f':sidonista) JJ. 
juyc:muJ~g_l!_c ~ª9 f~tou um roque de c:sq~erdlSmO ~rouxa e 
ingênuo, fOi emrccamo ãfígura maràrite de: tod.a <~ noss.a. gera

ção. Constiwia a pcrsonific.:ação do poder cm toda a plenuuJ~, 
com todas as suas sc:duçõcs: c .seus )ortilégio!.. O retrato Jo J1· 
tador sorriJenrc, assentado numa p()ltrpila rcvc:!>tiJa Jc capas 
brancas, no seu rcLÍro solitário c "inCXpUg•iaVd do palácio Riu 
Negro, c::m Pc:trópolis, ficou para sempre gravado na minha 
memória como a própria imagem Jessa coisa otranha. Jbtan
ce, temível, tOrmidávd que é o poder supremo de mando. 

Pas.)<!Jos os anos loucos.da vida de estudamc em Belo 
Horizonte, daquda bocmia sui gmerÍi, em qui entCcmávamos 
as noitóld.as na Leüc:ria Nova. Cdcstc discutindo tilosoti.a e po· 
lítica, comando café e comc::Odo broinhas de: fubá, ingrcssC:i na 
minha profissáo, rransportando-mc:: para o Rio de Janeiro C' 

dc:dicando~mc comple[amem:: ao meu trabalho, sem <.f_ttal· 

quer imc::resse pc:la política. 

ga Pí(~'"Cõf?C~'"'úã"'dl~.fii:!- QIJ. g.iliu1tlc Jo sc~.:rer.irío J.t Prc~idên· 
cia Ja Rcpúbli(.J.. Louriv.t! t=onrcs era a:.sim. Nio go~taVJ .. k 
tr..tha(h:H cZ),l;~i~~~[\;~Tia tntortn.l'l'oc:. :.obr~· .1:. pn:.tJ.I.'~ t' 

<.:orivo-civJ. dc:...:unhcciJos t;:uJ.nJu lhe p.w:(.iam iudt<.:ados 

para o c.1rgo. 
N:io havia muito como hc:.icar. Eu c:.tav.J. tc:rnuuanJo 

meu tempo de extc_rior c a_ _oponuntdadc de (..onhcccr pm· 
-dentro a mâquina J.1 Jirr:'\ãO suprem:.~ Jo pai:. mc tcnLJV.l. 

Acc:ift> 1l tClnvm:, til. nH:us arr.Ui)o:. de Vtlh.t t.w t.tptd.uucntc 
tJU.liHO pmsivd c me vi um bdo Jta .l:. pon.js do Pal.í..:to Ju 
Útctc. Não foi sem um arrepio Jc emoção que c-mGarJ.fu:.rci 
pdo!o !)onões daquele casarão cor-dc-wsa, pesado mas impo
ncmc, .a dcspc:ico da feiúr:a de: sua aHJLtÍtctura inddinh.c:l, cn· 
cimado pdas famosas águias, grotes<.:a~ nas ~uJ.~ propor~ões 

c:x:1gc:raJas. 
Depois--de um c:mendimenw ~om o meu ~olc:g:J Pio Cor· 

rê.1, que me: recebeu 11-acerna!meme c me deu as primeiras in· 
tOrma~Óc.)., um tanto assustadoras, )obre J. mas~.l de trab.JJb,l 
t]Ue me escava re~crvada, esperc:i po-r Lourival Fomes. N::io 
tardou. Apresentado, meditHne ~om o seu olhu vesgo, Jcu 
ac.tudc sorriso rão ~eu, mordaz c_ gozado r, e Ji.)..).C: 

- Entãá e esta a vitima? 
Mai.). baixo do que eu esperava, moreno, com a cabdcir.1 

' branca amarelada pdo fumo do <.:igarro sempre pre-sente, ves-
- tido de tropical inglê-s brilhance, çomo !>e usava na ~poca, p.1· 

receu·mc: muito ditCrc:JUc: da figura lc:n~cndári:.l do Esr.1Jo 
Novo. que tlcou f.amosa pdo sc:u poder, pd;a sua tC:iúra, c: Jc 
-quem o menos que se- invc:iuava é que U~úa drogas, coi!>a in· 
sóliu na épod. Apesar do c::!arabismo c: de: um ddê:ito no hra· 
ço t.}Ue o fazia meio tono, Lourival tinha uma bda cabc~·J. de: 
pc:rfil puro, que se ilun'Wnava ~om o sorri~o que: re!>S-Umava in· 

tdigência c: malícia. . 
Com diligência c dis~..:rição fui me: enfronhando 11.1 r~Hin;t 

dt> rrabalho que me: fora confiadQ. O tCitio centralizador do 
pn:~idc:ntc: cosemo de ;autoridade Jc Lourival ~OtH:cnrravJ.m 
na t.:hd/.a do C.1htnctc ( :l\'d tud..1 a lll.l!>!>.l Jc cxpcJ1cntc:. tptl" 
!>Ubiam ii ~.omiJc:r.lij:W pn:::.:iJcnt:iaJ. Dc~Jc: 3 corre.).pO!!Ji:nt..Ía 
mais !>Unplc:!>, Ja~ t.::.lnas rc:~pondc:nJu a pedidos de: c:mprcg(}, 
até os mais graves problemas adminiscrauvos e político!>, wJo 
~sava pdo crivo do secrc:cário da Presidência da Rc:pUblid. 
A mim caberia o primeiro cst.:igio na sc:leçáo do papdório. 
Além dis!>o tinha que enfrentar a mJ.!>sa de figurões que vinha 
diariamente ver Lourival. Lourival não marcava audiêm:iJ.!>. 
~linha como nonna receber indiscriminadamente quem pas· 
sasse pc:la portaria c chegasse à sua antc:·sala. Cabia~mc a Jura 
rarc:fa de c:ntrerc:r o pc:ssoal grado c de anunciar-lhe algumJ.S 
presença~ que o l:.t:úJm bramir de impaciência. A rc:dação de 
do<.:umcnws ofiáú:s. c Jc: antc:projeros de di!>t.:Ursos t'ir.::.1v.:t 

também a meu cargo. 

Escava c:m Gc:nc:bra, em meados de 1952, assessorando • ' Primetro cóntafo 
meu chefe: e pmndc: a~·ugo Gdbc::w Am:r'!:~·~m~f~!iml!ro" 4a 
Comissão" de Direiro lnrrrn3qonaTª~ft:!~5-ÕC::S Umdas, q~~~ _ _j- Getúlio V<~.rgaS era um tr<~.balh~dor incansáveL De hábiroS 
do me chegou telegrama de convi~ para substituir meu c.:ulc::- #v;cêticos, levantava-se cedo c:: seguia implacavdmenrc: a sua ro· 
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f una c.liãrlà até que houvesse examinado o último papel. lUdo 
era ordem na sua vida. De man - ·u.:h:l\'a os documentos 
J~ixadus pelos ministros t: Estado crrl sua vtsna semanal. a
mã.Js tomava uma dc:t.:is5.o na presença-do minisrro.tfavia uõ( 

~ucos membros d~ ~bincrc ~u~~hal? o invei~f:io PF!.:: 
vifégioJod~~nrç. ~frorc Alvim, 
S~dédo Gabinete Civil e pessoa da confiança máxim; de 
Vargas, cum:cntrava em suas mãos a maioria dos ~umos. Rô
mulo Jc Almeida despachava os assuntos de car:iter coonômi
co. Cleantho L.c:itc, alguns assuntos c:conômicos c problemas de 
rdaçõc~ cxtcriorc::s, passando c:st~ depois para minhas mãos. 

Esse trabalho durava até a hora do banho c do almoço. 
Depois do almoço recebia os ministroS-cli: Esrado c: audiên
cias especiais. Nunca mais de uês ou quatro por dia. Uma vez. 
por semana recebia qs parlamentares. Es[e.S não ünham J.U

diéncia marcada. Eram iecC:bidos na ordem c:ol que chega
vam. Ge,úlio os rc:ccbia. de pé, para abreviar a audiência. 
Er-am U!t di:u mais duros. Às: vezes: pcrmancLia Jc pé. Jcl>Jc 
q~c: se iniciava :.1 audiência. geralmente às duas horas, at~ oiro 
ou nove: hor..s da noite. Para cada um_ linha sempre: o seu sor
riso lendário c: uma palavra amável. Os subproduws dessas 
infindJ.vc:is audiéndas, o~ pedidos [razidoS pCIOs dcPútados. 
vinham desaguar pomuahncme. no mesmo dia, na minha 
mesa. cada qual despachado com a lcrra do presidente para o 
Mini.uério compercme. Sua fidelidade ao hábito de: trabalho 
era [ai que ~ despacho para o:nos Ministérios era sempre cs

Ciilo cm lápis azul e para ouuos em lápis vermelho. Jamaí~ 

houve a hipótese de um engano nas cores. 
À noite ex3minava o cxpc:dic:me rocirieitO quC:- subia à sua 

assinarura. Nunca aconteceu de:- um Pape) esperar mais do 
q~ um d_i!..p'd$ @nce!a" dq prr·ilunc:-Potisso se i'rrtr:n-.
quando aparecia algum expediente ministerial com ii clássica 
papeleta vermelha de urgência. Só no seu gabinete, com um 
cominuo de t:onfiança, ia oué ahãs horas da ·noite para liqui-
cb.r a massa de papéis. . 

Via [uJo c dava importância ã cuc.lo. Por exemplo, Lodos 
os dia~ !>ul>i3 a seu gabine[C: um caderno .em que estavam as
sinalados os .aniversários c: mortes que ocorriam. Com um 
pontinho vermelho assinalava aqueles que seriam objdo de 
rdegrama. Quem ret.:ebesse tdcgrama do presidente, de con
grawlaçõc:s ou pêsames. podia saber que era expressão de de
cisão sua c não uma rotina au_tomática de gabin~[e. 

")i-:.~.balhava sempre soliciiio. Não tinha -secretária ou sc

t:retário. Nunca f:.1lou ao· tdc::fonc:. Aqudc:- senso da majest:tde 
do urgo de chciC de Estado que possuía como ninguém não 
permiti:.~. ·qualquer facilidade no acesso à SUa presença. Todas 
as ordens e instruções eram dadas através de Lourival fonrc:s, 
em bilhetes escritos à lapis naquela caligrafia cão cacactc::rísti
ca sua. Esses bilhe[C'S, colecionados cuidadosamc:nre por Lou
rival, constituem um inestimável repertório da história polí

tiLu-adminisuaÜV;I dos anos 1950-1954. Cum a Jlli)flC de 
Luurival uao sei que destino' tiveram. 

Re'--cbia os ministros intàlivdmcmc dt: a..:orJo t..OUl os 
Ji:Js prefixados para Jc::spat:ho. o~ papéis Úazidos pelo~ mi
nistros c;ram e_nviaJo.s aos sem auxili_ares para cSludu c p.1ra 
~ubir depois à- sua J~~isão: Maminh~ t:uiJ:i.Jo.samc::mc u !teu 
privilC:gio Je úlrima instância dc:císórÍJ.. c que!'ia rc::>olver sem
pre ao ~.:onsc:lhú sábio de: sua solidão, sem sofrer a ação itlibi~ 
tôria da pres-ença minisrc::-rial. ·· 

A vida de Getúlio Vargas no Palácio do Catctc:, nesse seu 

~cgun~h> reinado ~ c reinado c~~sütu~ional -, era de um~ 
aw:tcndadc monasw.:a. c SIC:l boJe o Mw.eu d-.1 Rcpú
bl4;a n·jq p!)Lk-dein._~mo · ente~ 
RcpúhJ.h?. __ vivía na os i"u~~gtú1do -~_;.U( 
tcr~.:eiro- ~--o r •. ~op. ;od~-J!~~a do culll-c-gõVCiõ~ffiCn
r~!~~ndo~-prJãieTr~~U~~~ 

. era q ~rabaiFié':"" E~~ o pc:qUeno_gabi~'re-dnÊe'CeêTrõãritlar, c::s
condcrij"Õli1vl.olávd J.O ermitão. era o salão de despachos du 
primeiro andar. e só. As sala_s:, digamos, Je recepção, também 
do primeiro andar, ticavam reservadas para as solenididc:s, 
como apresentação de:: credenciais e coisis scrildhames. E 
note-se que:: também eram de uma pobreza franciscana. Tape
tes~ quase nenhum. O salão de credenciais era inóspito, com 
o parque-t na madeira viva sem um único tapete e o !>CU ji>go 
dc móveis de um modesto Luís XV falsítir.:aJo. 

Com o seu tempo absorvido complc::ramentc pelo trabalho 
implar.:avdmente mc:[ódico o que:: sobrava pam o convívio com 
a tàmilia c:: um ou outro amigo era mínimo. Era a hora do almo
IJ"' ou do jamar, sempre frugal c: em pequeno grupo, c alguns 
minutos depois do jantar. Não tinha divertimentos ou distr-.1-
ções, senão a leirur.a: Lia mdos os jÕrnais com cuidado e- fre
qüememc:nre mandava ao Lourival um bilhete acompanhando 
recone de algum artigO.- Não raro desabaf~va sua irritação con
tra a injustii(J. de algum.a:. _crítit:aS nc:.:.es bilhetes. Stava a par ,de 
tudo o que: at.:amc:cia no mundo e lia o que lhe vinha às mãos. 

Uma coisa que pouca geme apreciou devidamente é a tCí: 
ção admirâvel com que Ge[úlio V.ugas dominava a língua. 
Escrevia claro. sucimo, preciso, sem umã palavra a mais, num 
cs:úlo limpo c desa[aviado. As notas que preparava para os 
seus discunos e-ram admiravelmente arttuiretadas e formula
das. Nuno. se acosmmou com as reformas orrogrâficas, usan
do ~emprc ~ velhas formas de: escrever. 

A au[oridade que emanava da pc:ssoa de Getúlio Vargas er-.1 
um fe-nómeno ouanhl.) de personificação Jo poder. Ninguém ti
nha imimidadc: com dc. Havia apc:na.s duas ou ni:s pessoas quc:
lhe davam uatamc::mo ímimo. Para todos os demai:., de:, apesar 
de ser um· homem :.implc:s e af.ivd, sem nenhuma manifc:st:.~l_iáo 
de arrogâÍtcia, maminha uma distância que cm nenhuma cir
cunsünàa era transponível. Nunca me c:squccc:rei da primeira 
vez cm que o vi. Era tarde, despachos c trabalhos 1c:rminados. 
Lourival ao subir par-.t. a sua última conversa com o pn:sidc:me 
me chamou. Emrc:i no :.alão de dc:spac:ho no primeiro andar e de 
caminhava uanqliilamentc, fumando o seu charum. A primc:ira 
impressão que me dc:u fOi de: limpeza. de um honlcffi ~.-"UidaJo-
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s:unemc vawlo c oompo~to. Menor do que: eu pcn);lva, J.:om 
uma bcl.1 wr douuJJ. Jc.: :.aúJc, o.s abdos grisalhando, aprichu
~mc:nte pcntc.ulos. Apresentado por Lourival, !>Orriu c: di~· me.· 
naquele inwnfundivd J.C..:cmo ga.Ucho que con:;ervava inalterado, 
apc:sar dos anos ramos vívidos no Rio de Jomc:iro: · 

. E~i~ia :• m.tior s,ljs~·rj,, io ,J~ wJus u:. ~'IS ~~pi dw ttcldfC!&.-Sú. 

fC.JJtmdu.:ava para sJ i' .)!ltnflil d~>i} ;u'h nu 1 cdidJS qtre nves
s~~ nc::gaÜVCl OU "}Ut: ~pçm O fqçpr d·· '"Ui 

gos ou mumgos. Nos seus imimcrus ~.:o1itatos diários, çom ó-
scu cxuadrdirl::irio cau.anto -pcssual, :.ua capaciJ.J.dc única Jc 
ouvir (apcsar da surdez), seu ~acesso 01 rndas as âreas ,la P"liti· 
o, ainda as mais amagônit:a)o ao g.overno, l..uurival era um 
inesEimávd imtrumemn tlc otijoh• p:1ra (;etr.'Hio VouJ:?S, yuc :.a
bia conti.u nol sua di:...:riç:iu c na :.ua l.,l(M~ir.iadc de julgamcn· 
.ro. ~c homem que tlurantc a ditaJurJ. ft,ra u wd<l-pudcro
so t:hdC: do fàmiger:aJo DIH tinll.'l a:. melhore:.-. rd:urõc:. o.nn 
os boiardos s:igrados da impn::nsa. OavJ.-se otimamr:nrc conl 
os proprietários dos grande~ jornais Jo Rio de Ju1ciro c gr:l
ças a CS!klS relaljócs pudia prc:.lar cxcdcmcs scrvi~rus :"1 ímagc:m 
que a imprcn~a Java ao govc-rn9. Isso t:on:.eguiu ele fazer até 
que :.c Je~c:ncadc:ou o proú."::SO final de t:risc~ em <}UCI.}U.alqucr 
·influ~w.:i.J. p~ssou a ser impossível. Além dos donos Je jorn.J.is, 
dava-se com o~ principais jornalistas e arcit.:ulistas que cultiva
va e-m concaros frc:qüc:ntes c cevava Com a divulgação priori
tária de nodcia.s, equanimc:mc:mc repartidas entre dc:s. Com 
rdação à política parlamentar, Lourival era o grande agcme 
do prc:sidc:nrc. Scu gabinete vivia cheio Je senadores c Jepu
t.<ados. A cada um procurava atender na inedid.a das possibili
dades. evitando protda~r"Õcs desnecessárias c promessas v-..1Úas. 

- O scnhur tem muito bom nome aqui. Espero que te
nha vindo para Hcar conosco alé o fim. 

Tartamudeei uma resposta asseguradora do meu desejo Jc 
devotar-me ao uabalho do sc::u gabinc[e enquanto pudesse ser 
útil. E. até o fim permaneci c:u na minha modesta tlmfião a seu 
lado. Só que o tiro não tOi a<.fUelc: de que iàlamos naqudc pri-
mciro encontro. 

O gabinete civil 

l.ouriv:.1l FonteS era '"onsidcrado um homc(n ditlc..:il, Jc 
rcacrões violentas, irascível c cc)m a imp:.u.i.C:ncia agr:.IVaJa pda 
surdc-.t. Comecei a trabalhar ..:om de munido J(.; tod.Js OlS cau
tdas '-Iuc: as informações de: amigos me .aconsclhav-.J.m. Dcn
(rO de pouco (empo c:stabdcc.:cu-sc: entre nóS uma amiude 
<.}Uc dur:iri.a atê .::1 Sua- rliOrtC:: 

Era o homem talhadu pata() ufic.:iu. Gra~as a um :.cnticlo 
de auwrid~h.h: levado ao c:xtrento, governava a Casa Civil com 
mão de ferm. Nada emrava OH s;tía do gabinete sem o M:ll 1."0-

nhc:ómcntu. 'linha o exuamdinãrío dom de aprccnJc:r ;a 
sub:.l:inâa de qualquer assufll() wm incrívd rapidez c de se-

--pàro~r instantaneamcme o que: era imporrantc: elo que era ro
tina. Quando o assunto era i~tponante conccmrava-se nc=le, 
com a ten:acidade e a firme-a de um buldogue, só deixando a 
sua presa quando resolvidos os problemas em questão. De
sembaraçava-se: da massa rotineira de papdório, por' mais que 
subisse: à Prc:siJência oom recomendações de alta p~ioridade 
por P.:ute de: ministros c administradores, ~.:Om umJ. agilidade 
qm: lhe: permitia terminar o dia cõm a sua vasta mesa sem ga
vcra~. tinh~1 horror d.1:. ~;1vctas, v:1lh:h . .:mno tr.J.Ji~·iuu;d do.\ 
proccs.so:. Jiikci:. mt in..:omuJaLivo:.- «.:on;plctamcmc v:lrri
da de papéi~. Erúa tuJo i:.:.o rccchcndol da manhã 3 noite, 
Centenas Jc pc:.soa:. gr:tda:., tjUC sabendo de .sua dit.:ién«.:i:1 c 
c:xaEidão 1ndC::ri.J.m rc:.olvcr com o chefe da ~ Civil os seus 
prohlemas, cm vez •. k· t:sperar pela oportunidade: de uma cn
rrc:viSla com o pn:sidcmc. Lourivalnão cnrolav-.1, não engana
va ninguém. Era sim, sim, não, não. Às vC'.res co1~1 uma fran
que-a que: raiava pela brutalidade. 

O convíviO com ele, ao comr:irÍtl do que= me: haviam 
anunciado, era cxtrcnlamcmc agrado'ivc:l, fascinamc a[é. Doca
do de senso de: humor fino c: mordaz, não pcrd~1 ocasiáo par;J 
uma boa g:1rgalh.-da, para comar uma hiStória engraçad.a, 
para gozar um Jus f'Cc.:guocs ~lc CtJcn)o J~_:.cu g.1.binctc. 

-linha duas grandes fiddídadcs na vida: a· dr. Gctl1iio 
(como se rct~ria ao pn:siJemc:) c a sua S<:rglpc mual. Sua leal
dade ao cheti.:: era de Eal ordem que m:uuínha Eodo o Gabinc
tc: CiV~I con10 uma sombra auõnit}la a ~crviço do presidente:. 

..... Com isso tinha poderosa influência no Monroe c no palácio 
Tiradc:ntes. Se: o presidcnre-recomendassc qualqucr assunto :;r, 

ser dc:t::idido por votação, Lourival· punha cm ação ·o seu time 
de contínuos especializados na rapidC""L das comuniações e fa
lava por tdcfoile com. dc:zcnas de senadorcs c: cenrena.s J.c: de
puta~os. Era raro que falhasse, que: o governo pcrdc:ssc uma 
vo[ação de seu intc:ress,e. A vomade do presidente era o seu 
none pcrmanente. TudÕ que partia do gabinere ascérico c lÕO· 

litário Jo terceiro andar c:ra cumprido com atenção imediata 
e CSLTupulosa cxatidão. Para isso já havia o cntc:ndimcmo tá-
ci[o com o presidente. Os pa~iS ou pedidos simplesmente 
encaminhados aos Minis,érios compctc:n[es er.m1 para mero 
exame:. Getúlio era ·extremamente avaro nas palavras c pru
dente nas recomendações. QUarido era para atender, csérc:vla 
"examinar a possibilidade". Jamais exarava um categórico ·.au
{Orizo'. ou •faça-se'. ou 'atender', em casos de imctessc pe.s.<o
al. I::ssc: üpo de despacho t'icava reservado aos papéis de ~ta
do depois de: c:srudados c: rec:studados. Lourival sabia interpre
tar corr~tamcnte a swcinta d~cisão prcsidc:ncial e tomava as 
providências devidas. O que era importante é que fosse cum
prida a vontade do presidente e s6 da. jamais usou o a.rgo. 
que graças a sua auroridade se revestia do prestígio de um su
pcrministro. para benefícios de poderio pes.roal. O secretário 
da Presidência da República era a sombra do presidente, seu 

Nacion~lismo desenvolvimemisra 
versus orcodoxia conservadora . 

Durante: mda. a primeira fase· do Governo, Gc:,úlio soube 
ma.ncjar com sua legendária habilidade:: duas tendências idc::o~ 
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lôgicas que: dividi;,~.m a opinião. públió,. as cOrrenrc=s llarb.
mc:ntan:s e os militares. De um lado o nacion..~lismo c6n!it:io 
da ne<:c:!>sfdade de indusrri.J.iizaçáo e c.:onseqüemc: indc:pen
dênáa da nossa economia, que havia sido uma c.las bandeiras 
da camp;,~nha de Getúlio. Tinha como alícc:rc.:e a classe: ope
rãria, certos serorC:S da classe média e do empresariado que 
ansiavam por um surro de industrialização, o PTB c: o PSP de 
Adhcmar de Barros c considc:civd penetração nas ii.lciras Jo 
Exército. De outro lado, as chamadas classes conservadoras, 

c:nc.bcçaclas pela UDN e zelosas da manucc:nejáo de seus privi
L:gios oriundos de: uma economia de c:xporr.tção de matérias
primas c rc:ceOsas •. h: uma rc:vicavolra industrialista. Getúlio 
tinha que: navegar com muita cautela nessas águas, pois o PSD, 
partido eminentemente conservador, constituía a maiór fu:Ç.ão 
do Congresso. 

Getúlio formou o seu primeiro govcni.o lc:vando cm con
ta a nccc:ssidade de mamer o equilíbriO enrre essas duas 
u:m.ICn~..iJ.);. l\.1a:> t> tc)uhaJu nao rmuxc: .1. harmunia Jc:!>t:j..td.l. 

A OOille!".I.'J-'aO do gcnc:-ral r ... Hilac l.e31. fid getuli.)[3 e C:X:.li.."Crba
c..lo nat:ionali);ra, provocou reações ncgiltivas no seio do f..xér
cito, ensejando a t.:riação da Cruzada Demoa.áüca. que nas 
eleições para a prc:sidénda e vice-presidência do Clube Mili
tar em 21 de Maio de: 1952 infligiram amarga derrou. à ~.:hapa 
Estilac Lc:.ai-Hona Barbosa. 

Por outro lado, a política. de desenvolvimento através de 
um plano quinqücnal de comornos moderados, encabeçada 
pelo ministro da fazenda Horácio l.afer, que produ:úu 
solu~ões t:omo o BNDE, a Petrobrás. e preparou o caminho 
para a Elcrrobrás, assim como seus esforços para reali:tac um 
programa de cstabili1.ação fa..:e à incipic:rit~ inflaÇão, não 
tiveram o apoio do Banco do Brasil, onde a políti~..a de: 
ccC:dito fiicil de Ricardo JaiCt solapava os esfOrços do mi
niscro da Fazenda. Focam essas desarmonias e disserçõé:s 
internas demro do próprio governo que levaram Getúlio à 
reforma miniS[crial de 1953. 

O aprendiz de feiticeiro 
A refOrma ministerial foi um marco no governo consti

tucional de Gc:rúlio Vacga.s. A rotina [ranqüila do primeiro 
período de governo, que produziu algumas revoluções insci· 
mcionais da maior imporrânda, como a criação da Pecrobrás 
c do Banco· Nacional do Desenvolvimento Económico; ul
vc-L criticável pelo ritmo c:xcessivatliCátC:.formal que o c:srilo 
de governar do presidente imprimia aos negócios de Esrado, 
foi substituída por uma série de impreviStoS; de surpresas, de 
sunos. de crises. rude tendo como cemro o Ministério do 
Trabalho. 

Com a legi~l:.~.ção social pacientemente çonstruíJa ao lon
go dos anos de seu governo a partir de 1930, Getúlio moldou 
a essência do estatuto do trabalhador, que ames de sua era 
não c:xisda. Todas as conquistas sociais, que foram o subpro
duto da Primeira Guerra Mundial e da criação da Organiza
ção Internacional do Trabalho, eram desconhecidas no nosso 

país. foi Vart;as que .-s imroduz.iu no Brasil, acompanhanJo 
o exemplo dos grandes países industrializados e em certos as
pcl.:ws até ulcrapassando-os. Ao mesmo rernpo que assegurO!-

ofit.:J.J.Í!!. Ja Aeronoíuw.:.1, ~um grande rapidez, t:omplc.:t.u.uu a 
pri!!.ãu dos seis implic.:aJos no .arcmado: Gregório ~;uctunaw, 
j:í Jt:U!!.ado por Climério de rc.:r contratado a morre: de La
cecdJ., "porqu.r: dt: csrava falando demais"; João Valente de 
Sóuza, c:x-subc.:hdC da guara:.~ pessoal. que: fornc:cc:rJ .1 Cli
mério os meios e as fal.:ilidadc.:s para a fuga. por vrclcni(lc: 
Gregório; Climécio Euribc:s de Sou:u., co-auwr dircro Jo 
crime e -cunlr . .uantc Jo pÍslOic:ico que fui o cxet:uwr Jos 
disparos; Nd.~.un Raimundo de: Souza, o motorista Jc táxi 
que cccdk:u 20 mil l.:Cu:tc:iros antigos pelo rransponc: Jo); as· 
sassino!!.; Akino jo3.o Jo Na!!.Óm~nto. :..l!!.sassino pmfi!!.slõlial 
que abateu o major Rul>c:ns Vaz e fez os disparos quc: ft.-riram 
Carlos I.:.ç:erd.l c um guarda municipal; finalmente .José An
ronio Soares, figura mi.su:riosa, que aruar.- Como imecmcdiá
rio enrrc Climério e Alcino c se atà.srara d(l Río de Janeiro no 
dia Jo 'rime, preparando cuidadosamente uma série: Jc: :ílibis. 

lmerrog.J.J()S implacavc:lmc:-nre, dia c Ol)Íte, os t:rintinosos, 
ap..1voraJo~ 'um a !>Ua. simaçã:o c: com a Jimcnsáu <.tUt: u seu 
ato Je Jc:-svacio a:.!!.umia na opinião públil.:a, imimiJaJu); wm 
a diHcil posiçãu c:m que: haviam colocado o governo, Jcsc:!!.pe
ranç..~Jos de: qual<Juer ajuda, dc.senrolacam cm mdt>.) os seus 
porlnenores alíiccívd rcama tàcinorosa. 

Prc:.sos Gregório e os seus comparsas, o coronel João AJil, 
valendo-se: da aurorização expressa que lhe dera o presidente, 
cc:Ücrada pelo ministro da Justi(ja c pdo .:hdC: do Gabi1~c.:rc 
Militar, Jc tomar todas as pcovidC:ncias que lhe parr:t.:csscm 
necessárias para a du,idação completa do crime e das a~ivida
de!!. dos criminosos, promoveu uma dífigência no próprio Pa
lááo do C;ncte, aprc:endcndo na sede d.1 guarda· pc:~.)oal os ãr
quivos c os papéis pessoais do seu chefe. Entrou o pc:ssoalda 
Aeronáutica rúnqüilamenrc na sc:de do governo, vasc..:ulhou 
os porões do anexo e levou Loda a papelada c:spúrW. do-'Anjo 
Negro' sem que ninguém lhe criasse a menor dificuld'ade. 

Entre a pri:oão Jc: (;rc-gório c- a L:.u.s..:a nu::. :!>CU.) ;lri.juivo:o uK· 

Jiaram algun!> Jia);. Se: jamais o presidente ou alguCm no PaU
cio suspc:ilassc ao menos das atividades iliL:itas de: <.~rc:gàrio, 

seria fJ.dlimo que os documemos.fossc:m rapidamente: de:.trÚ
ídos. A simples existência desses dOcumctm)!!. à mercê Jc: qual
quer pcrquisi'r-ão dos investigadores comiÍtuía uma pcovã de 
rumo Getúlio e a su..1 equipe de rra.balho escavam t:omplera
mc:ntc alheios· ao triste mífico de: intluêm::ia c.lt) chdC ela g.u;.~r

Ja pes:.oal, in,rívd c lcvianamemc: documemado. 
Mas a d.escoberra e a divulgação dos dol.:umento!!. abrir .1m 

um la.mc:mávd capítulo na trágica história de agosto Je 19)4. 
A seriedade inaracávd do presidcme, a honeHidadc C.JU~sc: 

maníac.1 do s·hefC do GphínSrs; LIYítlí~ãã-ttd.mt~ia f.u.:íli~i
Jes, nem sequer um pedido para inslalação Jo rddOn.c (ju:_ 
nâ~ fos~or i1Uer~ ,!c: sronç , finam Ja}pieacfa perru--;:e.,._ 
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pingO!> Jo dlc:brc: rio Je b.tna', ao resolverem-se ~s torvas pa· 
pdis do 'tc:nc:nre' Gn:gório l:ortunaw. 

A tribuna dd lmprmsJ do dia 23 Jc: ago~to abria vísto:.a 
tn:lnt:hc:tc:: "Gregório c:r:l O verdadeiro presiJc:mc: de Repú
blica". E c::.tampava fOtocópias dos documento!> "e~tarrecc.:do
rc:~". Lisra de membros da guarda pessoal nomeados imciina
mcncc pdo prdC:ito Jo Distrito FcdcrJI para 1.:argos Jc: oficial 
J.Jmini:.rrativo. Carta de um pedinte: que prometia a Gregô· 
rio 20, · il cru,ciros ~ co~sc:guissc u~ emprego. Lisu de: ban-
qw.::iros Je bi~:ho obrigados a comrlbulr com o cham:1do 'ba
rato' p:na Gregório. Ao lllC:!!o"lllO t:c:mpo o noticíário se: rd~.:ria 
à c:xi:.tência de um sem-número de canas pedindo cas.~., cm
prego e u:ldOnc. A c.:orrcspondém.:ia de Gregório lnduía mis~ 
sivas J~.: tigurócs da Administração e da vida política. Hugo 
Borghi era freguês de: seus favores. Ao lado da corrcspondên~ 
cia de pessoas notorian'lelire ligadas à área do PTB, como o 
presidente do IAPETE.C Oso.r Stc::vensom, o J~.:puwdo João 
<...:abana:. c Benjamim Gbdlo, o noticiário in.duia meros car~ 
tõc:. de vo1u.:. Jc: NatJ.l, ou ~umprimcmos formais, c.lc: pc:ssua:. 
como o chefe de polida, o diretor dos Corrdos e o sr. Ricar~ 
do JatC:r, presidente: do B:~.nco do Brasll. Ao mesmo rcmpo 
apareciam rastros c.lc vâria~ fomes dc onde provinham os rc~ 
cursos de Gregório. Samud Wainc::r lhe oferecia charutos, di~ 
zendo que o fazi:..~ por determinação superiOr. 

Por ouuo lado, Jcpoimcn(O!i na Base Aérea do (;;,Ido 
de:.vendavam dia a dia novos aspectos das atividadc:s c.lo che
fe da guan.b p.:sso.1L O _depoime~uo do sr. Vitor Costa reve
lava que a Ilídio Na«:tonallhc: dem. 100 mil cruzeiros amigos 
já depois de perpc.:trado o atentado c: que cm julho havia de:~ 
positado a pedido de Gregório um -cheque: de 500 mil~.:ru:tci
ro~ antigos em nome Je um cerro Fdíx Cardoso. 

A imprensa cn a·ada na cam a.nha para a destrui · 
governo revolveu durantt~3; vasa ~!!!.êf9...IS::i.ru..pífia.s ~.ilit_ 

m~ci:: ~~j~f~~~?c.:ia ~e ~rel2~19· -E~~t~~~-~~e~~ pa_pda-. 
da torpe ~~ ~-01~ só J.inh~ n~:-m- ~tp.} ~n~a. pala.v.ra.. j!p.;m:ce~
que puaés~:.~~~~rir ql.\~·o p~~~f~C:p~~ ~.!.~~e~-~u os fun
cionános graCI.uaJos do Palác_io tiv~~IJL4Ualquç;r çgnivÇ~_dã 
co~rr.ípãJ~a(bi."ds: G(s:górU,.. Mas, para o nível ascético J~ 
moralidade de- GerúliO Vargas, a divulgação das alividadcs de 
Gregório coO!itlütiu Llín grave c::nodoamemo do go\'dno. E 
mais ainJa. Nos seus depoimc:mos no Galeão, Gregório reve
lara a t[:lnsaçáo de compra de: uma fazenda adquirida ao tilho 
do pre:.ideme, Manod Vargas. Não havia nada de: ilegal ou cri
minoso. Gn:gório obtivera um fananclainc:mõ do Banco do 
BraSil para adquirir a fazenda por 4 milhõc:s de cruzeiros antl..:. 
gos. fuse negócio entre uma pessoa de sua família c: o ~balter
no guarda-cos[as acabrunhou profundamente: o presidente:. 

Foi nessa alruC3 que o presidente chamou ao Palácio o coro
nel João Adil de Oliveíra, pedindo-lhe um rdaw dos fàws que 
estavam sendo apuraJos. Ao salxr de pormc:norc:s das C:SJ>erte
zas ocultas Je Grcgôrio é que teria pronunciado a fra:.c: 'lue a 
t.:rôuiCl dac.tudes dias recolheu: .. ~lenho a impressão de me:: en- · 

contur sobre um rio de lama". 1Cria depois pcrguntaJo ao c.:oro
nd Adi I: ME .agora, o que o senhor acha que devo fazer?" 

Essa versão da entrevista com o coronel Adit ficou im:or
porada à história daqueles dias amargos. Mas mc::rece um dia 
ser apu_raJa. 

O homem re.scrvac.ln, comedido nas p.1lavras, lllta~c ta~. i
turno, que era Ge,úlio Vargas dificilmente teria- tC:i[Q consiJc:~ 
raç"óc:s··daquda ordem, sobretudo em conversa com uma pes
soa que: não era de sua intimidade e que: estava investid.1 Jc 
graves rcsponsabílid.ades na apuração do atentado. Chocado 
cot'il-- as rcvdações que; emergiram do arquivo de: Gregório, 
Gc::úllio não se abrira. c.:om ninguém, nem mesmo com o ~c::u 
chefe da Casa Civil. Como iria fazê-lo, em tais termos, ju:na
memc: cm conversa com um reprc:semance da classe:: maís 
exaltada contra o governo naque1a opànunidadc:, com um 
oficial da Ac::ron.áutica? 

Quanto à perguma perplexa sobre o que f:rLcr, quem t.o
nheceu G~uilio Vargas não pode admitir a sua veracidade. Os 
que despachavain com o presidente sabiam que de não admi
üa c.JUalquer sugestão Sobre as providências a tomar. Fazia-se 
um rdato ol>jc:dvo dos fatos, sumariava-se as- opiniôc:s das au
toridades envolvidas c: só isso. Como foi dito atrás, os auxilia
res Jiretos que caíram na tc:maçáo de suge;i~ Jc:cisõcs, aven
tar termos de: despacho, nunca mais fOram chamados para o 
trabalho dirc:ro com o presidente. J:. in3.dmissivc:l que naquc::~ 
la grave: conüngência uin Getúlio Vargas irresoluto e hesitan
te tenha se dirigido ao coronc:l responsável pdo inquérito 
para lhe pedir suges[ÕC:S sobre como conduzir a marcha dos 
acon[c:cimemos, que já àquela altura ameaçavam abal<lr a pró
pria estrutura do governo. Getúlio c:-r3 um homem form.1l, 
dis~rcto, disranre até com os· mais próximos. Não seria capaz 
Je desabafos desse tipo com um des~..--onhecido. 

t-...la:. J vcr:..:.~u (;orrcu munJo. Jam:aís tUi JQ.•Im:ntiJ.L pdo 
guv~..-rnu, que em:õlvido no torvelinho daquele:. Ji:..~s não lit~ha 
maí~ tempo para esse tipo de atitude:. O coronel Ac.iil umh~m 
nuno a ;atirmou pc:ssoalmcme nem desmentiu. É mais d9 que:: 
tempo paril que: :.c apure a verdade: a rc:spcito desse: c:pi!iódio. 

N:i.o resta dúvida que a atoarda d.a imprensa em torno dos 
arc.tuivos de Grc~õrio c:straçalhou o que: rest:J.va de auwridaJe 
mor•l do governo. Os que trabalhavam no Palácio do Cuc::ce. 
acostumados c.om os padrões c:suitos de moralidade impostos 
pelo presidente c pelo chefe: do Gabinete CiVil, não puderam 
dc:ix.ar de se senür acingidos, conspurcados pdas piltitàrias Jc 
•meci1nara do otranho personagem. 

Ma~. agora. éa~ados 40 anos, o ceisóJio Jus arquivos Jé 
Gregório pode ser exatninado com ma1s objctivid:ade c: rea.lis~ 
mo. No fundo o I.J.liC: ficou provado foi uma série:: Jc abuws 
de pre~dgio, uma mc:rcan..::ia miúda Jc: sua intilllidac.lc:: t..:om u 
prcsidenle, de qut· se aprovei[aram os- dcsones(OS imetcsSJ;Jos 
cm oblcr tavorcs. Nada., no monmro de: papéis. da guarda pc.:s-
soal, r~clou essoasOõõv ~ 
n mano r.1S de Grc: ~ócio. Fora o cpisóc.lio da .compra da 
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fazenda, realmente lastimàvd, c meia dúzia de emprego!~. ob
tidos para apadrinhados do •·tenente:', o que c.::ominha o ar
quivo eram cart~b inconvenit:mc::s de homenagens indc:vid.J.s 
por pane do~ in!l.al..iávc:is c Cllbiçosos (;Ortc:sãos de todus os go
vc:mos, er:l a prov.1 de tàvorcs matc:riais"c:: rct;urso:. ufc1·cc.::iJ.os 
por panicularc::~ nc::c.::cs:.itados de sua sombra proterora, c:ram, 
enfim, o~ s.alanl.l.lc.:qucs Jc uma :.ub'-ortc, que não tcnc.lu ~..on
diifÕC::!I. ele ac.::c~o au presidente ou aos funcionádo!~. graduados 

que o c.::crcavam, comemava-se c:m homenagear nos porõc:s es:
cusos do anexo do Catctc o guarda subalterno cujo prestigio 
c cujo poder intlacionavam. Esse mundo infi:rior dc Gregório 
fonunato, c.::om sc:us capangas Jomesricatlos, com seus bi
chdros obscquio)us, wm os empenhos para a obtcn._:âo de 
cmprc~u:., W!loas pupubrcs c (ddOncs, l-"1"..1 muih> pctJIICihl 
para pru~h,úr um esdndalo c:.1paz. de abóllar a cstal>iliJ.aJe Jo 
governo, cm c.::omli~6cs nmmais. lvias, na atmusfCra Ja'-ludcs 
dias, codu esse varejo da corrupção fOi dinarrilz.ado pela lú3tc:
ria da revvlta contra o arcntado, valorizada pdas fOrça:. polí
ü~as imercssadas- na derrubada de Vargas, engrossada pda 
awarda implacivd da imprensa. A tormenta das .acusações 
flamejantes dQabava sobre o Pal.icio do Catctc. Comcçáva
nhl!lo a sentir o ~bor :tmargo da honra do governo c.::omprome
tida. Na solidão do tc:rc.:ciro andar, em meio ao seu amblc-mc 
nwnástir.:o J"c móveis pc:~dOs e modc::scos, destituído de ai
tàias, tapetes e t:uniuas, Gc:túlio Vargas, sem desabafos Jc 
ranr.:or, sem o confOrto Jas conVc:rsas im.imas que a su:1 rc:
scrv:J. exduía, vivia, dia a dia, hora a hora, o drama da trailjio 
Ju!lo tãlsos amigos, do ódio dos inimigos implacáveis, da iním>
ti~,:.J Jos f~uos inconcrol:ivc:is. A velha fibra du mago pulüic:o 

cmbotarJ-sc no trauma dos .acomecimc:mos intàuscos, par:1 os 
quais na&l comribuira. Sofrido, acabrunhado, ferido na sua 
honra pessoal, Getúlio se recolheu no seu isolamento. N.ão 
ensaiou qualquer manobra para fazer fac.::C à ofensiva podcra!ia 
de seus inimigos. Não podia acreditar que a injustiça c a men
tira prevalecessem. O uab•lho nOrmal c metódico, o c:umpri
mc:mo dos atos diârios Jc: sua rotina burocrári~a. era o qw: ü 

ajudava a varar o fragor da crise crescente. 
Ho"c, na c:-ra po1t Wút("t;_(lllt<, as acusaefÕCll> Jc c.::urru ' .1.u 

c.::omra o •overno c Gc:r · as ínfi · m
porçõcs que na n:;1!iJade rin~~- Abusos, desmandos, tdfic:(.' 

de influê:nd.:i, adulação c sabujicc:, mas tudo no nível dos su
búrbios remotos do poJc::r. J:. c:xtraordinário que esse filete es

púrio de lama que corria despercebido pelos porões do Cuc
rc tenha baseado para completar o processo de: galvanização 
das fOrças adversas <lO governo c levá-lo ao destC:chu de 24 de 

agusro. 

Última viagem 

Apesar do rebuliço daqudc:s dias, do cruzar de boatos 

alarmancc:s, da expc:crativa anSiosa Coiti qUe sC aguardavam os 
comunic::ados da Conlissáo de Inquérito, da apreensão com 
que era recebida rodos os dias a Tribuna da lmpn:ma exuava-

sando acusa\ÕC::S e Jenunt.:.iando cscánd~los por todas as coi u
nas, 1Crrctc:ando os "m<lnJamcs" do dia apesar das ominosas 
notkia~ de rcunióes sucessivas de militares, num simomâtiU> 
crescendo de patentes, nós continuávamos no Gabinete Civil 
a cumprir com o noSso dc:vcr, mantendo c:m dia o expcdic.:n
re burocr:itíco. 

Getúlio Vargas fez sua última vi;li;em ofiáal a Minas (;e

raC., para a inauguração de uma usina sidcrúrgi~..d.. Gcnolino 
e c:u nos reunimos como de costume no apartamento do Edi
fício São Miguel, c elaboramos corucic:nciosamcntc:. a tãla. 
presidencial, com base nas noras c diretivas serenamente: ela
boradas por Getúlio Vargas, no mesmo estilo c.::ondso, pfC:ci· 
so, adequado. 

No discurso de: Minas Gerais, no dia 12 Je asosto. Ulti
' ino pronunciamento ohcaal do p.rdidcnce, falou com fran
c.tU<:"ta c autoriJ.ulc: Jos :n.outc<..:imc:ntus. ~As p.1.l:l\'r.J.s Vlf,oro~.ts 
de :.U.L uma de: próprio punl!tl fl11J.t11 apcn.1s rewt:ad.ls pdu~ 
dois 'ghoJC""U'rita~' c mcrc:t.:em sei" lc:mbrada5: 

.. As minhas preo,upa-;óc:s ~om o bem públic.::o nãn me Jci

xam fugir ao dc:vc:r, onde '"luc:r que: tenha de ser cumprido. E 
eu o cumprirei até o fim. 

"Ew1Jil.•w.ln "Y-'""" ·.h <lL'l.~r<Jja6Erocurando ;uhvor<or a tOrla c:{) ;r;:rígin ,J::YtQfiJilJIJriÚr;do "S fàrns r tm.la-

sia~O a_s imc:ns.-tk·s. h·i 1101 propó,ím a,. g!'Cu a ronfiw·~~~ ,,da 
menrira. para lc:v.tr u. pa+t;. à .J u_r bm, ao .-·•gs à .tnart!Ui~. 
P:ar-;;, bem d~_!).p_ss.a Páuli: poJemos confiar nas rc:açóe:. ÚÕ
dáveis da opiniiu púhlit.:a c nu scnrimcntu Jc: pacriotismo c 
dist.:iplin.J. das nuss.ls For~as Armadas. As dasses armaJ.1s, :.tl~ 
bre l(Ut.· rc:puu~m o sossego c a tr:mqi.lilidade Ja auç.it), m.m· 
td.io a urdem c Jsscgur-.1ráo o pleno excrckio das in!>utui~óes 
dcmocrátic:as, a juscíc;a cumprirá o seu dever com indepc:n

dência c o povo, nas próximas eleições, manifesrará, livre~ 
mc:n[e, a sua vomadc. . 

.. J\s jnjürjas qu> me hw;-un as pedras uue me :ujr:un._· a 

objurgatóri;l, a menÜ~S..i!._f=!!'!!IJ~ !É2_ consegui!ª'-:' ili.u:r...g_ 
meu ânimo,_ perturbar a m!rrha scrrnídado:, nc:m ms ·afwn 
d;-p;iria,;iQS4e.~ 4:! huJuildade·crisr.i-por que-n~ric:ii",. 
minha vid.t c que me fazem c:squecer os :agravos e pcrdt>ar .1s 
injusti\.1!.. Por outro lado náo tcrei condcsc.::cndCnda par:a 

aqueles '-lue se Jáz.cm ag~ntcs Õu insuumc:nws-da corrupçlo . 

.. i.'i .. ~:..1~~verno rc:presc:~uo ? .E~u:ip.!? -~~J.~~.l~~~4c ~Wl_!!~ 
tucional quê-me c:abêfpreservar_c defendc:r. Dela não me sc
p.;;~~ ~ a~~!r~:;;·ns eternos fÇ>mt;:DcaJ 9f~s ela_ provoClç!lo ·e··aa
dcsordem que saberei O:sisrir a todas c quaisquer tentativas de 

perturbação da paz c da uanqüilidadc pública." 

Pela primeira vez no seu mandato conslituc.::ional viajava 
.sem as ap.ar.l[osas c dc:snc:ccssárias providêncías da guarda pes

soaL Só no seu automóvel, com o c.:hofc:r c o ajudante Jc or· 

deu!>, <...;ccúliu me Jc:u a impressão, t}u.mdu o vi partir Ju p:i· 

tio imcrno do Palácio, Je estar aliviado de n.:io ter cm torno 

de si a presença rebarbativa dos ctpangas de- Gr_cgório. Cm 
Minas fOi rcc:cbiJo com carinho c entusiasmo. Ali teve seu úi-
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timo com.ltO com o povo c o conforco Jc sentir·:>c a_nl.ld(,) Ja
qw.:k::. Jc ljucm Jc:pl)ls :.e contC:ssou c:::.cravo. 

1\:rnouou no p..1!:.kiu dJ.:. Mansahcira:., re:.iJCn..:ia Jo govcr
nJ.Jt)f Jo bt.1Ju. Anos depois, o prt:siJc:nce Juscdino Ku
hw.ot.hc:k mc: rdCriu um 1:Ho comovcmc:, que ~vdou a prurun· 
did.J~Ic:: Jq Jr .. una pc.s:.ma( I.J.UC Ge-túlio Varga:. vivia n:HjW:Ic:s di..1s. 

Um 'L.c:iJJor do p .. d:i..:to JJ.s M:mgabc:ir.J:., designado p.ua 
:.~·rvir Q pn::.iJc::ruc.:, uuv_iu b:uulbus Jo I..1.Jo Ju~ .tpu:.c::mo:. c:m 
que :.1.:' hmpc:Jara Jurantc .1 n<>itc cm que ali p.tssou. Na:. 
~-1.wgabc::ir.ls, ;1 t:avakiru J.1 óJaJc: c:: ao::. pC:s do ~~arc:4:."w Ja 
serra Jo Curr.JIId. sempre muito vento. 'kmcndo que o pn::
siJcmc: huuvc::s:.c: e:.quc<.:iJu alguma janela sem Bancar, :lbriu 
devagarinho a pana do seu aposento. l?i_vi~'?_U_5!H~ G::túlio 
Vargas, de joelhos, ao_ bdo _da cama, rczan_do, _no ambit:ntc 
:l!>Ce!lu.:o da arquitctul'3- de OsQr Nieine)fC"r, na-luz ~rua da 
l:impada fltL()resccnte, do lado de fora o t:C::u J.ho rauxiado de 
nitiJJ.s estreias, as lu:tcs de Bdo Horizomc:: a seus pC:s c o :.i
lê:nóo :.ó tjuebrado pdo vento "- embarafusrar uivando pdo 
fi.uúl das M:.mgabc:iras. Cetúlio Vargas nunca fOi dado a fC:r
vorc::. rdigiosos. Cumpria suas ubríg:J.çóes ritu:.Ús. de Jtl.mcir:J. 
:1 prc:.~.:rvar a imagem d:1:. btl:.lS relações entre o btJ.do c a 
lgrcj.t. MJ.s pessoas que o -conhcc:i~m bem, como Sá hcirc Al
vim, a~havam que no fundo era um agnóstico. O nome do fi
lho mais velho .atesta, c::ntrctamo, seu imcrc::ssc:: pelo proble-ma 
n::ligio!>O e sua .1dmiração pdo líder da Reforma·: M:.~s, consí~ 
dcrado o seu comcdimcnw cm manifcst.açõcs de religiosida
de, o tbgranrc vislumbrJ.do pdo modesro ser_vldºr das Man
gJ.bcii"J.S, de um Getúlio Vargas de jodhos na_ calada c.b noite_ 
bdorizontina, coru!>cantc de: c:strdas, confiando a Deus suas 

·-·--·---·-·--·--·--··-·-·----·---
moblli:t.a~3.o da oliâabdadc da Aeronáutica p.ua a aprc,;cnsão 
dos çriminosos c da galvanização de seus sc:nrimc:ntos de jus
ta revolta numa posição ituransigentc: c indignada de amago
nismu frontal au governo. UmJ. poderosa campanha através 
da imprensa c do Congrcs!IO nãu pc::nriiría qut: ~c J.pa.ciguas
scm I)S inuno~ c mantinha o rümo do crescendo furiusu de 
rcpuk.i .w governo. P.1ra g.1razuir a permanência da atcn\·ão 
púhli .... l, .h rcvd.u:/lt:lo oriundas Jo i1H1uérico do ( ;.~JcJ.O cl".tlll 
t.:lc:ntiti~J.mcncc: dosadas na sua divulgação. Cada dia um l~uo 
novo, clopJ.lhafàw~amcmc cxplorJ.do. Quando n:ío h.1via no
vidade:, a 'Jrl'buud da. lmprmsa fOrnecia o nom<:- de: um novo 
'mandante', convocado das fileiras dos amigos ou Eimíliarcs 
de: Gccúlio Varg:J.S. As sórdidas trJ.licincias de prestigio dcs...:-o
bc::rtJ.!> m> J.rquivo Jc l,.;rcgório c as irn:gularidadc.s miúdas dos 
que !>C :.u..:obt.--rtavJ.m à sua sombra eram também divulgadas a 
conta-gotas, de maneira a asscgur;.~r. para CJda d1a, uma ra~ão 
de nuvid.:.~dc: J. rcl.pcico do .::rime: dcvidamcme tempcradJ. ~om 
mai:. um.1 revda\ao :.obre o fJ.mo!lo 'rio de: lama'. 

Nu Cungrc::.:.o. J. aguc:rr~d:J. 'Ba~~~-~: -~~siç:.f ~IJ UON_ 
lc:vJ.va à tribunJ cS~fiiiõ<idq tljil- e~,e!Õrando-o:. tn:.lldosa
mclUÇ, .u.utn acUmUlar de acusaçõeS que tiilh:l--fiõi--Objetivo 
dcmon:.trar a inviabilidJ.Jc: da. t;l)ntinuação J.o governo, ~um
prometido ddinicivamc:mc: na. 'onliança do país pc:la ~oua liga-

ç5.o~. ainda que inJirc:t;t, t:om o crime: c:: a corrupção . .1-kveza
vam-sc: os oradurc:s. num irrcl>i~'rivd lOgo de barragc:'m. O 
deputaJo AlÍ.Hl!>u Arino:. de Mdlu franco, líder da oposi~;.io 
na C:imara Jus Deputados, c;.omolidou a!> ~tilinária~ tfag
mcntária~o de .seu!~ colegas nunt terrível libelo final cm quc âca
c:..tva dirctamcnrc a pclo:.O.l do prcsidcmc da Rcpúbllça-U...JL_ _ 
der AtOn:>o Arinq;, j~,i_ pcdir emprestado a Põnc.:io Pilalo!>, 
c:uj1) pi!ps:l~Ih.~-J~~p!-!E' mui(;;J~ll'ii:iYiu, o 1!,;:; 
hon~ ~ U-l!c:;:smr~uJc:.u~o Cri~ to ~-sà.nha de scnspc:rst:gtl'F
durc:s. i:.'ü't: homo era o rcfr.i.o dJ. t:rud tàla Jc AtOnso Arinos, 

q~ ~~;~;t;I1a G~t~lio Var~. t:om cOJõSSls SÇu"i,;;t[,)ok-t~i:.:;;r[:_ 
mç~ c: fa!f~; ~o ·pcjg~rjnhu.da opiniãD públiq, Es~e -~~t.l~ 
do, depois ministro ~YJ.ailt=.~govcrm~ g~tulistJ. 
e trabalhista do senhor João Goula!'t, Qão se deu C2.!_!~a de que 
~oua vo...:a).i') de latini!>tJ. o tinha levado :1

4 
colot.:ar as coÍ!>aS nos 

sCü!>-j~~~J~:. -f~1,..iiiS. CctúliO'v.argá~iTt'cu"lunno) ·romavJ o lu-
gar liO C:rist<J nu prot.eS!IO hiblico c u tribuno ji 13~va as 
nl:iO!> c..onl vistas a uma ministrança futura. 

.A hant:ad~'do governo no Congresso não'êxibia a mc:sma 
~ombatividadc. LimitJva-:.c a proclamar repclitivamcmc= a 
inu~ência do prcsidenrc, mas não tinha tã.ros parJ. contr.1pur 
às csma~;adoras rc:vebçócs di:irias da UDN. O di~1..urso Jo 
lid...-r do gcJVcmu 11:1 Cámar.t; deputado Gustavo Capanc:ma, 
de rcspoMa a AfOnso Arinos, cuidadosamc:ncc prc:paradl), fora 
de tino lavor licc:d.rio, mas de reduzido impacto na opini.io 
pública. Capaaema wmparou a scrc:nidaJe do presidente 
pro~urauJo assegurar a ~ominuidadc do seu trabalho, c:om a 
hi:.tOria de ~:ia Luiz Gonzaga, que tão tranyüila era a sua 
c.:omciênda pcrgumado :.obre o que f3.ria se lhe dis:.c::ssem que 
morrcria amanhá, que rc::sponden: "Continuaria a jogar à 
!.>ola". E ~aprichava C.1panc:::ma na cra:.c:: erudita do 'à bula'. 

A rapidc:-.t. ~om yue as inve:srigaçóes ~hc:garam il seu resul
tado c a eficiência com que foram presos os ~Mminosos c.m 
nada comcibuíram p;.~ra pac.:itica.r os ânimos. Ao ~.":oncri~rio, os 
dc:poimcmos n-0 G:.~lcão lançavam todos os dias mJ.Í~ lc:ulú J. 
fogueira. A Acronâutica estava pr:uicamcntc rc:bdada. q mi
ni~tro Nero Moura, :1pc:sar de: seu concci[U profissional., wmn 
com:mdante da esquadrilha brasileira da FAB duramc a guer
ra, pcr-dc:u .::omplc:tamc:nre o controle: de seu Minist~rio c foi 
t~1~ado a n::nunciar. l'or um momento o presidente pen~ou 
'Iuc conscguiria apaziguar a Aeronáutica com a nomcJ.lrão de: 
um mini:;.cro ligJ.do ao ~etor que: lhe era mai"S adverso. Ma:. o 
brit;adciru Fomc::fidlc convidado recusou. A nomt:aç:J.o do 

tura~ .)obr~.: o ((UC dcvcna açomct:c-r. P:1ra Jar o CUtjliC de Jr.L· 
macit.:idaJc a J.tmo:.fcm, o dtde da segurança do paliáo, ma
jor Enio G.ucc:..t., resolveu preparar o Cacete: para enfrentar a 
cvc:muaJidade de: qualquer ataque: armado. A diminuta guar
da militar tOi rdOrçada de: mais alguns hof!1Cns. No jardim _ 
forólffi instaladas algumas metralhadoras inuülmemc: abriga
_da$ por dc:trâs de meia dúzia de sacos de arc:ia. L:mbro-mc: de 
que no pequeno jardim ao lado da portaria c:sta~.J. assencada 
uma mcrralhadora pesada M.a.dsc:n, com os seus rc::spc:ctivos 
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sacos de arc:u, aponrJda ridicul.tmc:nrc: para o·pacc::Jão Jc: 1..":111· 

taria que: çcrc.:J.V.l , 1 '.d.:icio. Nmguim :.: guarnC"da, E:.c.1vJ l.i 
sozinhJ., ~..umo um c::.pamalho, p<H;l c:scJnncn(o du.:. pass:m· 
tc:s. Durante 3..:oo noites de espera por aigo inJc:rc:rminaJv, () 
major G:m:e:L pa~sc:ava pdt> Paláóo ·;,uavíaJo de: uniforme de: 
campa:nha, ~obraçanJo uma submc:;:ralhaJora c.:om as carru
chc:iras po!pudas de muni~ão, c:xamin;.tndo jandas, balcõc:.:. c 
portas, (.akulando os ângulo:. de tiro. No segundo andar, 
onde senhoras amigas Je don<t Darcy lhe faúam ~ompanhia, 
o aparecimento do m<tvór~ico major Jc:scil~adc:ava sobrc:.:.sal
[OS excitados. Não c.:ontemc: c:om as medidas tomadas par:.t 
assegurar a n:sistCnciJ. milirar do Palãdo, o major resolveu 
apelar para u sistema Jo.~s milkias pupulare.~o e f<::z tana di.~otri
buiçâo ele .~oubmeaalhaJoras lna parJ. wdo o pessoal dvU. 
Au: que: me agraJava J. iJéiJ. Jc: m.mu.~ocar a arma, mas lJUJ.n~ 
do o maJor veio armJ.·r o Gabinete: Civil fOi repdiJo por Lou
rival Fomc:.~o t_Jue, com firmeza e bom humor, lhe t(:z ver a fu
tilidade:: c o ridículo Jr.:ssc:s preparativos. Andando pdo Pal.í
cio verifiquei a cfiâCncia das mc:Jidas bélic:1s do maJor 
Garcc:z.--Hãvia mais. submc:tralhadoras pdas mesas Jo que: 

máquinas. de escrever. No porão do anexo. exaramentc: orldc: 
funciunar:.t o escritório do subchefe Ja Guaidã, Valente, já 
agrilhoado no Galeão, tázia-!.c a disuibuição Jc munições. 
Um grande: caixote cheio de: ortur....ho.-. de ~ros.~ou wlibrc. Im
prc:.~o~iuuou-JUt.: a lx.:l.1 t.:or veulc dw. pl'op.:t<..·ts, ljtH:, ...li.-.~c:r .. un
mc:, cr~l a 111~1r~ da nami~j'.it> milit:Jr. Um !>Uhuliútl s_c:rvia <... . .tr
tudlu.~o c:m canc:~..--a.s, cheia~ :ué a bo~. ;lu~ imc:rcs:oados. 

N..!mla Jc:.~osa.~o 1wi~t::s um :1vif1o ,h (=A B fltl:lllrott":l f.tzer rcpc
riJtl~ vôos ras~mtc:s sobre: o j>·tHrjo pmvocwdo gr·w.!e sma.o_ 
c..::~l~Yisiramcs Jo ~c:~~~~:~o- :md.tr. jllgum ds,:, quais encon
rr:JCam mpid.unc:mc C) couninho de :,•·ns 'M~tomôvc:is. 0.-. oli
ciai"s ·o ... ACr,)n'.:í.uriCa' q~~~-it;;~gravam o (;:~biucrc: Militar logo 

u iJc:milicar;uu ,;omo um iuofCn~ivo :lvÍrill Jc: treinamenw 
.tipo NA, munouuHtlr de: Juis lugaics. Nawralmt.:utc: .album 
dos uli~..mis ittimigos do govt.:Ohl -J~c1Jira b:.c:cr sua gucrrillta 
pani<...ul.u de m:rvos. l~oi m ... cbiJt) ~om u..·ti~i~mo o .mútu.:io 
de que o auwr das a,;roba~..i.ls aérc:us seria puuidu pdo mini.-.
tro da Aeronáuricu. 

Assim wrriam c:,~;scs estranhos sc:rót.:s patriórit.:os. O C:uc
tc em uma cid*Jda isulaJa. SC"m comunic_açôe.s, sem ooman~ 
elo, .sem auwridadc:, sem wcio.-. Jc .~oabcr o tjuc escava at.:mnc
<.:enJo. A sensação de l(UC estávamos complc:l:uuentc inermes, 
à mercê de: uma série de C:tlt.:omms l}UC se amiudavam Jia a Jia 
na.s JifCrcmcs áreas militares, me: conJu:úa :l uma conf!.tngc
clora <:crtc:z.a Ja fragilidade Jo 1wJcr leg:al. M.1~, aind:t :tssim, a 
t.:onsdêtu;ia-da lcgicimidaJt: J~, guvcrno c: a scg:uranrra. J.1 abl>o· 
luta Ínc..:ulp:lbilidadc do prc:.~oidemc: e de scu:o .mxili;trcs ~r.1du:t· 
<.h).s no l~uo ljUC: Jc.sciK.tdcar.t wJ.t a tcmp<..'St.ldt.: nvl> Jcix:1v,t 
Ulll.l boa margem de: c.~opc:ran~·:1 Jc um Jc~J~dw f~·li.L. 

Cuminu:ivamos a~im :1 1r:ab.alh:~r da m:1m:ir.t 111:11~ uor~ 
mal pOl>l>Ívd. O prc:.siJc:ntc t.~tava com Lllll:l viagC1h progr:uua
da para Mat.::Jpá. Como Jc W.'itumc, GciHilino 1.: cu nos r~.:u
nimos parJ. a dahoraç:io Jo1 i;1b, b:~.-.caJ~ n:t 1wra Jc próprio 

punhu do pl'~.:~iJent<:, dahoraJa r.:mn o nliJaJo c a min~ ... ia 
de ~emprc. Quando cst.iv:unm JW no.-.so bl.mr Jc 1...tstig.1r n 
cst i lo l.' .lrredond.ar os pcrioJu~. no ho~pitot!c:iro :ap.1rr:tmcnw 
do ~.:ddi<..:io :-;~w Migud, um .1uxili.u· de: <.,;enl)lino Ja /fghu·M 
Naâon.tllhc: rdd(mou par;1 dar uma notícia gravís.sim:!.:.i~S.. 
Fi~ di:;cm.~oll no ~c:n;1do. h_avi;~ pmposro nmâ .si.ULI_Cáo 

dr~m~~~~~ ~~ ~ c~~:: ~ <-!upl<~ rc:n~ncia. Genolino rddOttou 
iul€diaramemc: a l.ourival. A rc:açâo desce foi inscanrânc:a: 
--OGt~n(;~- ·- - - -~ 

IJc-fa~.-~ c:;pc:diemc: proP~s-to por Café filho só rirlfiã 
um propósito po.~osívd: forçar a rc:núnda dO·"j)iesidemc:. CatC 
não euava cm causa. Nenhuma acusação pesava sobre: a sua 
cabeça. Por que renunciaria dC à vice~presidência? Era evi
dente que: o gesto de Cafê: só rc:ria c-omo conseqüênc..:ia deixar 
mal o prcsidcnce, l(UC' já havia repecidan)entc enunciado o seu 
propósilo de: rc:si:Hir à campanha llUe pregava a sua renUncia 
'orno única saída para a crise:. Era. uma jogada de mc:srre, ha~ 
bilmc:mc iramada pelo alco comando da UDN. 

Deixamos o· nosSo eifo liccr.ário. que já se nos afigUrava 
inútil, c fOmos Para. o· Palido. Lourival, que dnha levado a 
notici:l ao pre.sidence, nos disse: 

-Por incrível quC:-p.arc:ça, ralé a confiança~C:-ã amiz;Jc 
do dr. Cctúlio pdo Cafê CJUc: não aceita a hipócesc: da uaição. 
Acha que o CatC dc:vc cer descobcno uma manei i-a de ajudá~ 
lo com seu gesto de dcsprcndimemo. 

Os manifestos 
Apr.oveitando o clima ameaçador das reuniões militare:; 

que se: multiplicavam, os inimigos de: Vargas atiçavam fOgo 
no movimenro pela renúncia. No dia 20 os políricos Etdvíno 
Lins c: Bilac Pinto deram c:nrrevíst.as a favor dessa solução, en~ 
quanto que: na Câmara c: no Senado os lidere:~ da minoria,. 
Afonso Arinos c: Hamilton Nogueira, se: pronunciavam tio 
mesmo sentido. A Ordem dos Advogados do Brasil e o CQn
sdho da Universidade do Discrito Federal aderiram à campa
nha. Vários polídcos, como o depurado Augusro do Amaral 
Peixoto tentaram fórmulas de conciliação, que encorirrarim 
sempre a rejeição do presidente ... Daqui só saio morto". Era 
a rcspostJ. do presidente a CJUC:m lhe falava c:m renúncia, se

gundo o noticiário dos jornais da época. À gesdo de Augus
to do Amaral Peixoto, Getúlio reria respondido rcxrualmc:n
tc:: uAceito qualquer .solução que seja para o bc:m do Brasil. 
Apenas advirto que na hipótese de: não poder mantc:r a ordem 
pública, eu então enrregarc:i o governo a quem possa rriantê:
la, que: é o Exército nacional, na pessoa de: seu ministro, ge
neral Zenóbio da Costa". Levada ao conhecimento dos gene:-

clava sucumhiJo diante: das cxpeaa.tivas sombrias. Gc:nolino 
c cu ainda guardávamos uns farrapos de bom humor, tema-il
do arenuar a tensão da espera -com alguma tlrada de graça. 
meio duvidosa. Uma figura esuanha nos acomp~nha~oo~ todo 
o tempo. apeg.1da aos nossos calcanhares. Um depurado ma-
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gro, amarelo, Jc mansus falares, esticav.a as _orelhas p.ua n:io 

perder uma de nossas pal<ivras. Por mais que pro"ur:is:>cmos 
afa:.d·lo, b<Úx..tnd~_o com de no:.sas conversas para um su:.:.ur
ro cuntiJcnci.d ou abrinJo pari:rnc:sc:s de signific:.HÍvm . .~oili:n
(..io:., o pcgajo:.o p.1rl.uncnt..t.r :.e fazia de dcsc:ntcnJiJo c n.io 
no:. I.Jr~ava um minuro. Era um protegido c: comcrrâut:o de 
Gk hlho, a ~1uc:m Lourival tinha dado vigoro:.o apoio po
liri..:o, para arcndc:r o pedido do vi<.:e-prcsidemc. A mlh>ric

d.tdc 11uc assumiu no governo de: Café- Filho cxplil..':ou o .seu 
imercs:.c em nos rastrear duranre roda aquela rcrrivd noite:. 
Estava ali de olheiro do futuro prcsidencc:, na esperança de c-o:: 
lhcr Ja nossa conversa qualquer migalha de infOrmação que 
levaria, pressuroso, ao seu patrão. 

Alvim, alguma:. vcu:s duramc:: a longa cspc::ra, resmungou 
~o:umo que: fàlando para Si mesmo: ""O Getúlio é ho1_nem de 
uma decisão trâgi~a .... ·Acho que: fOi das pOU(.;;lS pc:S'soas 'Iuc: 
teve: .1 premonição do que C:!>taVa para acomc:o:r, com o !UO
fundu wnhccimemo que tinha d;.~. pc::rsonalidadc: do presi
J.~nrc, adquirido ao longo dos muitos .anos cm que:: o s-erviu 
com lealdade: s-c:m par. 

A reunião Jillni.>tc:rial, que começou às uês horas da ma
uha de 24 de agosto, fOi objero de: muitos rdatos, mdos mais 
ou menos coi-ncidemc:s, o que: dispensa qualquer tentativa de 
rc:consrrui-la quem não teve oportunidade: de estar prc::.c:nre. 
O que: se: sabe: é que: Getúlio convidou os minisrros a enuncia
rem suas opiniões, para que pudesse:, depois, dar a sua decisão 
sobre a atitude Jo governo em t3ce dos graves aconcecimemos. 
O mtnistro Zcnóbio da Costa fOi o primeiro a falar. Confir
mou que: a Aeron;iLuica c a Marinha estavam pratÍ~J.mcmc .~ou
blevadas e que:: o manife.sco de solidaric::daJc:: com os brígJ.dc::i
ros que corria cnuc os oficiais-generais do Exército j:i comava 
com a assinatura de: 37 generais, entre os 80 que !;crviam no 
Rio de Janeiro. Pincou em cores nc:gras o quadro da situação e 
advc:rriu para a gravidade das consc:qüências, se o governo dc
cidi.>sc reagir pela força. Sua c:xposiciq foi fpn,·amcntc ~ 

mista, c a rc:luramc aflrmação de que se ~OS:iS prr<"is·~ 0"isr_ir~•. 
n~~_5:_~.:!1os cm ~u~ t?! colocad~ era um ~onvitc 3. ca_r!t_ub~2;_ 
Os numscms da Mar1i)liã7'ílã A,-roriámj,.., fi>ram aiuda mais 
enfátic:.:o~desi~c:~ a situação C:m que se c:ilconnava~ 
seus Ministérios. 

CumCxCc::fio de: lluy;.rcdg_ &,.vc:s, os ministros c:ivis, em
bora reafirmando a sua disposição de permanecer ao lado do 
presidente até o fim; -qualquer que: fosse o desfc:d10 da crise. 
davam a entender darameme que favoreciam uma det.isão 
que evitasse derramamento de sangue. Em suma, estavam so
lidârios, mas deixavam c:xdusivameme rias nlãos-do presi
dente a responsabilidade de uma decisão '?Paz-Jc descn~..-adc
ar uma guerra civil na qual as possibilidades de: vitória para o 
governo eram as mais exíguas. A imervt:nção de Osvaldo Ara
nha, conforme publi(:ado na época. c:ra típiQ dc:.ssa atitude: 
"No meu pomo de vista, só há ~rês solu'rões para o caso: a re
sistêm:ia pessoal, ao prc::ço da própria vida e à qual eu mi! dc:
dar~va desde:: logo solidário; a segunda. exacamc:me aquela 

que o presidemc desej:1va evitar, seria um balanço das tOrças 
fiéi!>, para rc:chaçar militarmcme qualquer terúativa contra a
Con:.cicuição; c: afinal restava a solução da renúncia, mas esta
seria uma decisio de: foro íntimo e cm cuja apreciação não · 
nos cabia entrar". 

Dona AhiCl... . .ll..~-~~~ de Castro c o mini!ltro 
"llancrc:Jo Neves se: manifestaram tàv~ravdm~riCC-à~ ~I.Sten:
cia, ponderando mdusive que a maíoria d~s gsneGiiS1i"gõ-fr? 
rlo!~ t.iu mJ.nit'~!ITO o..:upava funifÕc:s _burocrátiOls c: não detinha 
co~~~~u:Jc cmj)a. ·-·---- - • ~. :.---------.:,. ·-- · ~ 

- Essa po~ição irritou o general Zenóbio, que se levantou 
diu:ndo que ''iria pôr a tropa na rua para defender o presi
dente". 

Ao retirar-se Zenóbio. Amaral Peixoto c Osvaldo Aranha 
tiveram com de uma conversa rc:!ieivada cujo conteúdo não 
c:stá bem esclarecido, mas que parece t~r sido muito impor
tante para conduzír o prc:sidc:nte à sua decisão. 

DepoiS. da interrupção causada pela ·n:rirada do mini.~otro 
da Guerr:.~ c desSa conversa lateral, o prc:sideme falou para dar 
a sua dct:isão. Suas· palavras, pronunciadas cm tom firme:: e 
tranqUilo, foram rc:gisuadas e reproduzidas por v:irios dos 
presemes à reunião: , 

"já que os senhores não decidem. cu vou decidir. Minha 
Jetermin.ação aos ministios militareS-é no scmido de que mao
renham a ordem c respe-item a Constituição. Nestas condi~J:õcs 
estarei di.~oposw....a solicitar uma licença, aré que- se apurem as

responsabilidades. Caso contrário, se os insubordinados quise
rem impor a violênt:ia, ao chegarem até o Catetc: encomrarão 
apenas o meu cad~Ver". 

No .~oc:u depoimento a uma revista, concedido pos[crior
mc:me, o minísrro "Iàncrcdo Neves afirma que a sugesrão do 
licenáamcmo panitr do governador Amara! Peixoto e que: a 
fórmula fOi di~<:utida com a presença do presic.k·nrc:. 

Pronunt:iada a .~oua decisão, Ger.úlío Vargas se retirou t:om 
passo firme:, recebendo abr.1ços comovidos de vários presi:n
tes; Não participou da redaç.ã.o da nota a respeito da reunião, 
que foi rCdigida pelo próprio ministro da Justiça c aprõvada 
pelos outros ministros, sendo depois suhmerida à aprovação 
do presidente por Osvaldo Aranha, antes de sua divulga\-ão. 
Seu rc:xm era o seguinte:: .. 0 presidente da R,cpúhlica...u:unÜI 
hoje o ministério 1>!!9 o CXólJilC d.a ~içy._~ção político-militar 
c~!~4~-~-os mioisrws c;1d;l. _lill!.,Ur~ tOram_ 
dcb~rllJQ1.[Qp~llK.OS diversos aspeCTOS da çrjse e wu .grãl- -

VC:S con~c:qºenfias n..jjhcw" o pJ:t:lidGJu; Yngas ro~ inte

gral ~iedade Jos.§~~~~~..t gmªr.gnliçm~ P:ü~-
sa_~J~ __ o j:O~~rn?_ :_ ~7~ substituto legal, desde que seja ~ 
da a ordem, respeitados os eoderes constituídos c; honqdos os .. 

cqfrpf"Q~~is~O~ .. iQJ~P.Sffi!iri~ ~~?~'!!i~Õ~ pef:t:!!rt;_a -~~~:i~ pc:lt)s 
oficiais-generais das nossas ~-AI:.I:D.êdas. Em caso contrá-

ri2•. p~~~sríri~ !.n~h~!á~~-E.~. ~u ~op~~~ie-d~.f~~J~ ~~;~
pn:rrog_~~ivas wp.stirucionai~~ co~ ~ sa,:rm~!o! se neceSs-ário, 
de sua própria vida". A nora foí divulgada às quarro c: 
qu;.~.renra· c: cinéo ·q;t; madrugac:!~:.. · 



Agosto de 1995 -A.NAISJ:lQSENADO FEDERAL 363 

O!epouso elo presidente, depois dà noite Jc: emoções 
c:xcenuanrc::~. fOi ir:'u::rrornpido por uma brcv.: visita do seu ir· 
mão Benjamim Vargas. Já a esta hora generais que lhe fic:u.un 
fiéis haviam telefonado par-.1 informai-~Q pr6prio mjnj:.tru 

d!Sucrra a;i~~~ ~ ~~.~~~egas q!!~ ~ll~~E-~ d.efi.c.iú~ _ 
va-l-9.~e Gci:Y,Ijo Vngas não yplrarja ao- p~~S A ms=sm:dnfÕr:- _ 
mação foi trazida ao general Caiado de Casrco pdo ex-chefe 
de: ~lícia, · gC:neral Armando de MQrai~ Am:!Jra. Benjanü~ 
Varga·~. j;rilãis. revdou o roo r de sua última conver~a com o 

presidente. f~~ ~~cadeira pessoa que: se c:iurerO: ~~~~.a,_ 
rc:~.e.cüQ ÃR$ açQ~tCcimemos~_ _ -

Quando Lourival d~u dá n::união. já o PaL.icio fc:rvilhava 
de geme. No corredor foi abordado por um conhecido professor 
de cíência política que havia varado a barr.lgCm da pojít:ia que: 
cercava o Pa.ládo. Em grande excitação grir-.1.va para Lourival uma 
série de-coisas num jargão erudito. Lourival, que não conseguia 
ouvir nada, chupava o cib'õl!ro e perguntava, meio atr.apalhado: 

- Hc:in? 

E Jaguaribe insistia, resumindo :lOs berros: 
- É preciso resistir. Não aconreceu nada. Houve apenas 

um c:svaziamenro parcial de conteúdo -, ao que: Lourival, com 
o olho meio fé::t..h:ido, iróni~o; ··re.)pondc:u t..om um "Anh" 

meio divertido c: seguiu adiante:, deixando o profé::ssor agirado 

a prosseguir no seu discurso. 

Na sua sala resumiu para nó; o que haviã ocorrido na rcu· 
nião c J.c:u instruções pormenorizadas .sobre todas as medidas 
a tomar para a pa~igem do governo, que deveria ter lugar no 
mesmo dia. 

Am.mhc:t:ia o dia 24 de agosro. Assc:ni:aclo com o oorond 
Clóvis Costa nas surradas poltronas de couro do cOrredor en
tre a minha sala e o GabineO: Militar. repassivamos os acon
tecimemo.s da nohe. Clóvis Cosu ainda trazia à cintura a pi~
tola 45 de serViço, último remanc:sccnre das disposições bdi
co~s de resistência. De fora chegava o zum-zum da pequena 
muhidão excitada de partidários de Lacerda que se havia 

ajuntado cm torno do Palácio e que era mantida a di~[âno:.:i:.l 

pelas baionetas J .. Polícia Militar. Um contínuo [roux_e ~ 
mc:iro jornal do dia, o Didrio Carioúz, 9UC: era c:fu:abeqJ\l~!.. -
U!fl:i viSrO~ãl:i"rlCJlei:Z'"""GCr_(,lío Jcposro" o~. y_c_r4!~! 
cmkCr;de forma, ~inda mais nos acabrunhou. Até o úh{nlo 
momento ainda c~pcrávamos (.JUC: algum,. t:ois.1. aconte~.c:ssc: 
que: preservasse a tOrça da legalidade e que poupasse ao pres
idemé o amargo desfecho da crise, gerada complcramc:mc: à 
sua revelia e que, apesar de todas 3.!i mcdid.J.s comprovadoras 
da inocência e da_ boa fé do governo no episódio crimino~o. 
crescera ao longo dos tenebrosos 20 clia.s Je agosto e a~abara 
levando o regime de roldão. Mas nada mais havia a fa:ter. Tí
nhamos que nos conformar com a verdade enunciada pelo 
Diário GJ.riot·a e tomar as providências prâtkas que a situação . . . 

ex1g1a. 

O fim amargo 

Começávamos a viver aquele cinzento c_ sinistro 24 de: 
agosto. Lourival Fomes, com a sua habirual diciCncía, sufO~ 
cando as emoÇões da noüc: dramática, começou a determinar 
as providências pr.íticas. Getúlio Vargas se licenciara. Tinha· 
mos que nos prepara.r para a P.aS:sagc:-m do governo. 0:. :1n.pJ.i~ 
vos do GabinCte Civii c os papéis pessoais do prc:sidemc: de
veriam ser retirados a ccinpo. Combinamos que levaria rudct 
para o mc:u apanamemo, de: vez que Lourival c~r:tva moran
do em condições precárias c:m uma inscalas:ão provisória. A 
nossa equipe: de contínuos começou a fãzer pat:ores Jc: wdo 
o papdório, da maneira mais organizada possível. Já anres de: 
oito horas esrava ruJo c:mpacmado e preparado para. ser 
mmsporrado. 

Decidimos ir em casa para tomarmos banho c nos vestir 
apmpriadamemc, ames: de: enfrentar o duro dia que comeÇJ
va. Lourival, que morava em Ipanema, ofereceu-se para dei· 
lGu·me na minha casa, na rua Prudente de Morais. Saimos 
junros no Seu vdhü Cad1U3.c, Clc:-CO:ilhecida placa 443. Ao sair 
do Palácio rive idéia do ambiente de euforia c agressividade da 
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A memória do futuro 
- estabelecimento da jornada de trabalho de- 0110 ho~ c o 

rq:JOCISO domituCJI mnuner3do. Devemos t:~mbcm .i ~ 
, scsão a Consolidaç.io das lels do Trabalho - ct T 
! Com Varps o pais dcix.a. de ser um pais rural. p.l~ ~ 
traasform.u num pais urbano. Um.t vez esgotado o 
modelo a~port.ldor. ele rompe o ciclo da mornx:ul· 
tura agrina c funda as bases da iDdll5tn:IJI1.aÇ.io brast• 
1eira. 

Evidentcmc:ntc seria ingênuo ptetcodcr 
que IOdo esse pcriodo à freu!C do c:om.llodo 
do pais só tenha produzido beaeftcios c 
prosressos aos brualeiros. Nio podemos 
~sua particiNÇIQ no Estado No
voe os borrores desse pcriodo. N.io podemos 
esqiiCICa' a açào de Filinto MUller e os. meto
dos ~,pelo Otp;trumento de lm
~ e PropllpDda (01P). 

EDttewuo. c:ocoo todo grande homem. 
Vargas cão pode ser analisado de forma 
>unpi(IC3da c tiDear. Na verdade. c::.:im.'ITl 
mUitipkls bomenl dentro do mesmo c imk."' 
penonasem. Hâ um Geuilio da primeiu 
fate. que V.Ú de 1930 a 1937, OutrO que v..s;i 

de 1937 a 1945 e. por izltimo. o GetúHo de 19SI a 1954. 
Isso t:J:plica. em pane. a complexidade da obra c do seu ...... 

No campo utistic:o c cultural. .1. import.incia de 
Gctiabo é cb:isiva. A poliltca nat10aa! de pmenao;.io 00 

,patrimôuio C·do l'oklore SUf!t no.pro,elO ~''CI de 
Mirio de ADdtade c se corporifa com o uab.llho ,. ~ 

: açio ~ de ~ Mdlo FraDCO. Sob a ~t.io 
. de ÜustaYo Capuema. que vai dt 1934 a 1945. consoh· 
da-~ 1od:l-.1 t:~tr:uepa; cul:ur.li do G.lwrno Varg.~s.: q: 

scd!meatam 35 bases pcrm.lnctncs do Sptuu. ConstrOi-w: 
o predio do !oliDt.krio da EdiJC:lÇ.lo .: Cultura. com· a 
equipe fonnnda pelos .1rq une los lúelo C~u. <}$c:u 
Nieme:-'t'f. o pintor Cindido Ponman ~ o ('lillsa~su 
Burle \fan. ,\ liter:~.tura dcscn\•oh.:-se ... ~il!i!IOiamcn· 
5e.. surgmdo uomes como Ceo..,li.l ~on:Jk:'!>. M~lo ~<!ll
des. Manuel Bandora. Carlos Drummond de Andra&. 
que cbc:@oa inclusn~: :t ser. dur.unc: longos .toos. cbde de 
pbiacle de Cap;~nema. O roU1:mo: ~ dc$.1brocha 
C'OIII o apm:Cmmto de: R.acbd de Queiroz. Josê Lins do 
Rcso. Grxiliano IW:Dos e Jose Amêrico de: AJmod.l. O 
Btasll eD:ODU1.-se consigo IDCSIDO. sej:1 n.1 sasa nonbti
na. como DI q'ltlpOa !!3iJdt.l descrita por Érico Veri!,si
mo. J~ Amado e Patriaa ÜllhiO (hLNJ do:sc:avOO-cm 
.a iteratur:a proleriria. A.o perc:ebcr que: a:i coaqll!Sl3$ do 
modernismo eram ifmoersi~ Geuilio .apnl:uma·st: dos 
bomeD$ que r!Zer.liD a. Sema1z.1 de 1922 Com bso. ~ 
intckduais sio plpdos. 305 c:ugos. pDbbax. o Estado 
ra- .a admlnistnr a Cultun. rund.a-&: a R.Wio Naao
Dal. que rcura o eixo da difus.ão da cultur:1 de 100 e Siõ 
huJo.. divulpndo--i por IOdo o p:tis. . 

Ge:tílio Varps. permanece. hoje. como arquCtipio 

"""""""' da poó1i:a ~ r"""""" <~o< """ ,;; 
1!111 &tado que a JlllÇio não pos.sui:L [rmsform:mdo 
radicahacftle o Brasil pbntaado 3S esm1tum. de: WD 

p3$ urbuo. lDlÜD[f1:Ú e pn:ocupado coor su::t. cultur.~ c 
wa Jdc:Dtidade. ~ V.t!p$ e Te\-tiitá·lo é~ 
1r-.1r o que o 8rasd aem de mo:ibor. 
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V argas e o novo pacto_ nacional: 
~V a Wação érn busca de um Estado 

''"sopA<sõ,~A7Cc;A;:M;;A"•"oo""·'"" ____ JL________ \~ nC@rJ ou m~t1ça. Vargas aJudou a constuwr. de 

~ 
d pod ~ manClf"d original. a difici! conversenaa Ó4 nação c;om \l 

:n':1~1~al. ~ti~~ i: 0 Estado. mesmo q~~e sob tUtela. modcrnmndo a bum. 
po ca ~ 0 legado de GetUlio er~c1a em estreito compasso com a n!fonna adminis-
Vargas, trag1camentc morto hi tr.~uv:t de Roose1-·dt. c organiZando t~m sindica!i!>mu 
eu tos (e longínquos) 40 anos que embont mampulado e de proveta. pelo menos teve 
quando. de fato, seu ado de beze- o mC:nto de dar ao trabalhador o sratus de cidadão. A 
mollia e~ • nação produz:lda artificialmente' deu ~pnmcua ~e.z 
~ 1 eam' .~~~e (.qj! algum conteúdo social a um·~ &:provido de 
~(ando uma na~ vineulos com o~ povo. · 
Y mft~S· E q a maioria dos De nada adiantariam esw coaquislas simbóhcas se 
bruHciL'OI. por ser .iO!'em demais, c:oavive apcms com não se uvesse criado o Estado dc:senvolvimtnti.ru:. 
su:t memória ~ra~·e .~Dida ~ pilldo$ rcfbos? . capaz de criar cmpttgOS c ele disuibwr riqD~Z~S. Seus 

A rtSpOSta e mUíiô simplc; ao curso da Hiltória. primeiros palS9S fowa dados pelo ministro da Fm:n· 
para o bem ou para o maL as rupmu mcobmn linhas da OsWaldo Aranha que., esapando à ortodoxia das 
de continui!b:de que difiCilmente se interrompem. c:o- velhas dites. para resolver os problemas do café apli-
mo o dm.onstrou Alais de Tocqueville ao denunciara cou. in1uitivameme os priacipios keyaesianos qur.: se-
presença marcacte do Dllrim ,qw e de sua buro:ra· riam em seguida utilizados por Roose\'e[t e divulgado~ 
cia centt.~liz.ada oa França que :iobreviveu i virulen~a pelo Jlróprio Keynes. O desenvolllimentismo çomo 
Revoluç:io Francesa. O mesmo ocorreu com o Estado filosofia ec::onômíca çomcçou c:om Varg:as como pane 
50\'ietico. continuação perfeita do czvismo que a Rc· de um projeto nacional. agregador e de consenso 
voluçlo de 1917 procurou 
destruir. 

Romper por romper. 
imitando outros povos e i&-
oorando a fo(Ça do pua~ 
do, como acoattca~. no si
malaa"O de repUblica qae 
ft!Ddamos cm 1889, âaspira
do pda ihts4o ~ ê 
ingeDuidade tio peri&osl c 
v.i CjUIDIO O imobili:sato c o 
fo::bamcnto 9iaDte de uma 
inclutivel onda de mudan~ • 
ç:as tecnológicas e culwais 
que hojeatr:avosam o mtlD

do. Estas mudal!ças pode
r.lio vír a fortal«er u na
ções capcesdc 5C reafirmar 
como identidades aulóno
masou. aocootrârio. pulve
riD·Las cm unidades territo
riais meaorcs ou maiores 
em Wedc tcnsaeconflituo
SI redcfiniçio neste fmal de ...... 

Iulpr c filtrar o passado 
em suas mcrCnoas princi
pais. disticgWodo o que 
pm:isa ser preservadO do 
qoe deve ~er substituido e. 
porumo. o caminllo quro 
c DCD:SSirio que as elites politicas c cuLturais de um 
plil; devem=~ jumo o:~m o seu povo. JXC:Pl· 
riDdo 01 caminbos·'JICZ'O futuro.~ para O 
passado, podemos constatu que Varps foi para nõs. 
bruüeiros. a dif dt! I'OÜie. aquela sólida peça o:utral 
que susttma .u arcadas das srzndcs caledtais. Foi o 

pomo aodoldo""""'<Õ'do --· pr~ qo!'U J!ampa durOcr'c:iiM:O ~ e'(juc·bojc se 
~atra em pleca' dc::;construçJO, 'dividindo-se ~ *- vencatcs oris:iJws q~~e se bif~U~:~m: o Estado dei 
uin lado e a DaÇio de outro. Hi caso$ cada vc:z mais 
~ra de Dações sem Estado. mas lutaDdo por ele. 
e outrt:c de Esudos sem naç:io.cada vc:z mais qucstio
aados c iqitimos. 

No BmsiL tudo começou com um Estado lcrrito
rialmco.te invc:nt1do pelos portasucscs. embora sem 
naçio, sem povo. uma vez que a sociedade civi! er.J 
constituida de aglomc:rados'dispctsos de maioria esm-

•• 

• 

• Apesar das fortes drsianaldades que gttOtl c qtae hoje 
~ iDtokri.\!Cil, al:dcrou« no Bnlsil a mo· 
bilÚhdc c:spacial e soci.aJ. entre as das.scs em escala 
intema.eional sem pra:cdentes. 

Neste projeto, implantado. de maneira conflitiiOS2 
mas competente, a democracia- qtae não pode existir 
sem uma sociedade plural c ~II(ÓIIoma e wna divcrsifi
ca419=0GOmia de mm:adQ -:- foi a pandc esqur:cida. 
Na época. nii'Jguêm a rigor se importava muito com 
da. Uns.. com sabor elitista. sonhavam apenas com 
uma dem.oaacia limitada. Outros. de vocaçio populis
ta. v1am no voto o melo mais. fâcil de cnar clientelas e 
de aprisiocar autoritariamente as massJS. No segundo 
governo. Vargas. mesmo dclto. estava estigmati2<ado 
pela opos!Çio cómo cx-di1ador de inten..;ões duvidosas 
e pelos militates como o politico estatizante que. em 
realidade. nunca foi. 

Suas opções económicas c politil:;b tOo..un sempre 

l!ábcJs e po..1gmáucas. contemplano.Jo .n l'fll)fllmldJJe, 
de ~uo an favor do pais soberano e nta1~ fone. Volt..l 
R«ionda. como a Vale do Rlo Doce. o BNDES e J 
Petrobrás. foram soluções der.õldc!ra~ e rOp1c:.h rr • .u,J 

problemas q~ não se resolven.1m com o c..tpltal pm~J"' 
nacional c mternacional. As poucas emp~s esut3ts 
que cnou unham funções estra!i:gJC<tS e hm1tadas. O 
resto veio depoi:i. e em ab.llndâocia. por conta de uma. 
burocracia legifet.~nte em causa propria. Em sentido 
icvmo. i falta de uma soacd.:.lde civi! dinàmk:a e 
organizada. O Estado ~uliano tcaUJamentOU lUdo; JS 
profiSSÕes. a vida econômic3. a adrrunistraçio e •.os 
di:e:itoS.. dci.uado-DOS hoje i merce de velhas leJS IJ.IIO: 
seus suc:cssores se encarregam de complicar aJnda m.ai:i. 
tornando-as cada vez mais mtrincadas e obsoletas. · 

finalment«;. \t;~rgas apostou com conm:l;âll na .:~!· 
mra nacional cm seus pontos maiS senSI\'0:1~: uma 
extraordiciria polític:J. de p~n.-ação do pauimõmo e 
do foklorc.. 1nspir:lda por Mano de Andr:lde e Roán· 
~o de Mello franco c a abertura de cna.ts de co.)muÍii· 
c:tçio de massa cm favor dos valores populares e da 

... 

criau,idade naoon;.ll. al!l· 
\'6 sob~tudo do r.i!d1o q'ue 
foi tmponante veiculo .de 
inctntívo o: de dz~semicaçào 
da mUsic popular bmllt!· 
r.t. A mtel~nClil cientifiC'J 
pOde ser estimulada ao 
C onsclho Naaonal de Pe-i· 
quisas. oCNPQ. Os au1ô{es 
naaonazs e suus expressões 
~onais foram !Ortaleo:dÕs 
atrn,·és da !neratura. dôs 
ensutos. d:l músJCa que nOs 
deu a Aquorefa 1/u Brastf d~: 
Azy Barroso e a g~gante:.Ca 
obra erudita de Villa·t'o· 
bos. hOJe toda editada. não 
no Brasil mas no Japão IS!TI 

homc:Hlgetn ::10 ~u ccntezw· 
no! 
Pod~I)S r«dnar e;w. 

mesma cri:ltMdade no novo 
ciclo que !>1: i meia. Esta m;:,
ma ousadza na escolha da.io 
prioridades. Este mesmo 
ri5Co de aproximação enir.:
a caçâo e o Estado. cstin1'u
klado as vocações JeSlOnatS, 

as alternativas viâveis. 
aproxzmando as politicas 
pUblicas da imeligCncil e.il.J 

alma do povo. o go.mlk desafio e reconstruir o btado 
brasikiró em DO\' OS· mOldes. cão m:~is tutelando-:- a 
nação mas SCDdo 1utc:lado poc uma sociedade dinâ!lll· 
ca. agem fortalecida. No entanto. i: preciso que ~a 
oaçio dcmoaatic::atncntc fabrique SWI. dite com a tnt.
ma cornpctCDcia. que o Esudo u forjou no pas:oa<iG:".E 
que esta dite m~ovada seja capaz_ de usar a democraÇiil 
como uma arma. nio pâra pulvenZ'3r recursos. institm· 
çócs e ideias - como estamos Úllcldo agora. ~:~m 
pouco çomo ~fcns de todos os pedintes e de ~u.;ts 
demandas - • mas como iDStnnneniO $elcovo p;tra 
dcfmir prioridades e escapar a ação desa~dorol ([,J 
crise. Colocando a vont:ldt: pojillca como instrummo 
ttanslOnnador e estruturador de um novo pacto. r. ~ 
solto e mais aberto, da nacioll3lidõUle. 

·~-~~~~-~~""""'"'o.-.a..-Eco~w>mo 
APIICaOIIo 
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U.l.lU\,;d. 

Presença de V argas 
Brasil de hoje 

no 

o eba-do "Ciclo ele 
Vars-" .dMdoln'a-a .m 
q,.tnJfa-..-.quail:• 
ahmaa o i!!Eerdcio elo 
poder d.cri~rio CCd. 
o do poder conaii
tucicmah Govuao Pro
via6rio, de SI a 34; 
Co..titaiçào deS4, que-

ellkla.de •*' n. E.tada 
NOYf:\ ... • , • a. q-
q•tro ...- em qu. ele 
8fWerDIIIU .... c...tRai
çi.o de 4S, aatn jtmeiro 
da 51 e a pio ele 54. Em 
%1aa .. ele podi.-, Geudio 
Vare•• implantou •• 
b .... de um pmceao d. 

t~ do pa'-, trulram para a traodor
qt~~~aimda _.em. c:ur... maçAodopata~ atrutura 

O Movmt.ato ele Março pan o c&. .. •ohimea.tD 
de " aio iaaituiu. • s•. catJ:i111liata; plaDejameo
Rep(lblica. Ele iuaugurou to; si.mma a.cioaal de 
uma aova eta~ da z•. · educ~i.o; sistema dlfl 
Repãb5ca, qiHI vem de legiàaçh social e pre'Vi
SI, o d• ccatiauillacle .. deaciária; sistema 
b .. a que nela ae CGid- politico--eleitoraL 

do..=~-

""'"'"""""'"'nocivos aos int.eteuea 
nacioDitia. Em 1964, aJel!ll!llll 
..... do -. quoDilo 
raclic~iuva sua poaiçio 
l"-rim•1ist• e COIDUÇ8va a 
mobiliDr apoio~ .,.,.,uà. 
a oposiÇio. baixiJu um d8c:retO 
que limitava u r..- de 
luopa e impunha o ~ 
obrigatório du empreua 
e.u&ngeiras na Superin
teadklda da Moeda e do 
CróditD - SUMOC .l.qp> om 
HCQida , dennDCiaria o 
~"' pcati<ado ,..._._ 

dicatos. pomo • SUl &mt.e os 
cbamadoa .. pelugoa", que 
montaram a m6quioa política 
de QUB veio a baatfitie.• o 
PI'B. 



Agosto de 1995 . ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O Testamento 

Mais uma vn. as forças e os in· 
tcnsses conua o pol'O coordenaram-se 
e se dcsenc:adeiam sobre mim. 

Nio me acusam: insuJtam: aio me 
combatem: caluaiam e nio me dio o 
direito de defaa. Prec:isaJD sufocar a 
minha voz e impedir a minha açio, 
para que eu nio contiaue a defender, 
como sempre defeadi. o poto e 
pm;cipalmcnte os humildes. Siao o 
destino que me f impooto. Deplis de 
dec:eaiol de domlnio e espolii~o d01 
grupos ccon&nil:ol. e fiaaac:eiros: inrer
naciJnais, ftz·me chefe de uma re
volução e venc:i. Iniciei o tnbaJOO de li
benaçio social. TI.e de n:aunciar. 
Vollli oo Goocmo aos broços do povo. 
A campanha subtc:rdDea dos pupos. 
mtemacionais aliou-se • dos pupos 
nacionais rnoltadoa contra o repne 
de proteçio oo 1robolho. A lei !lc lucros 
extraordin'-rios foi detida no 
Conp:sso. Contra a justiça da rerisão 
do salúio-mlnimo daciiC8dearam-se 
01 6dQ. Quis criar a liberdade 
nocioaol .. po<eaciolizoçio .... -
riquczu a1ro-n!a da Pelrubds. Moi 
começa esta a faac:.._ a oada de •li
toçio se ........... A ~ foi 
obltaculada ati o d J"'IU. Não 

de Getúlio 
querem que o trabalhador se-p. lh·Te. 
Não querem que o povo seja indepen· 
denle. 

Assumi o Governo dentro da rs· 
pinl inflacion,ria que destrufa os 
v-dores do trabalho. Os lucros das 
empresas estrangeins alcançavam at~ 
SOO% ao ano. Nas declarações de 
Valores do que imporúvamos exis· 
tiam fnudes constatadas de mais de 
tOO milhões ded6lúes por ano. Veio a 
aise do cate. Tentamos valorizar o 
nosso. principal produto. tentamos de
rmder seu preço e a resposa:a foi unu 
violenta pressão sobre a nos!a 
economia a ponto de sermos obrigados 
• ceder. 

Tenho lutado mesa mfs. dia a dia. 
hora a hora. resistindo a uma pressão 
c:onsrante. incessante. tudo suportando 
em sil~ncio. tudo esquecendo. 
reaunciando a mim mesmo. para de· 

· feuder o povo que agora se queda 
. desamparado. Nada mais vos posso dar 

a não ser meu sangue. Se as aYeS de 
rapina querem o saape de algu~m. 
querem coatinuar sugando o p:wo 
brasileiro. cu ofcnço em holocausto a 
miaha ridL Escolho este meio de atar 
sempre convosco. Quaado vos 
humilharem. sentireà minha alma so-

frendn a )-!U lado. Quando a tOme ba· 
ter à "osSa pona. seatireis em vosso 
peito a t:-nergia para a luta por vós e 
vossos filhos. Quando vos 
vilipendiarem. sentireis no meu-_ 
pc:m.ameruo a tOrça para reaçio. Meu 
sacriflcio vos manterá unidos e meu 
nomt" será vossa baadeira de luta. Cacb 
gota do meu sangue será uma chan1z 
imortal em vossa consciEncia 
mantecl a vibração sasnda para 
resttf:ncia. Ao ódio respondo com 
perdão. E aos que pensam que 
derrotaram rrspondo com a minhót 
tória. Era o-cravo do p:wo e hoje rr 
beno. para a vida eterna. Mas CSSI 

vo•de quem fui escravo não mai! 
cscra\'O de ninguém. Meu 
ficàr.:i para. sempre em sua. alma 
san~e serâ o preço de seu re: 

U.nri rontra a espoiUção t 
l.ulei concra a espoliação 
Tenho lutado de peito aben 
as inflmias. a caJ6nia não 
mcu•lnimo. Eu vcx dei a D 

Agora ofereço a minha tr 

~io. Sereaamem:e dou 
pasSo no caminho da cre" 
da vida pa.ra entrar na I 

367 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· A Presidência re
cebeu o Oficio n• 22, de 1995, do Presidente da Comissiio de Re
lações Exteriores e Defesa Naconal, sobre o Requerimento D0 

1124, de 1995, comunicaodo que aquela Comissão manifestou-se 
favoravelmente à participação do Senador Júlio Campos, repre
sentando o Senado Federal. em reuniões de txabalho com empre
sários da Região Galícia, na Espanha. entre os dias 11 e 18 de se-
tembro proximo. ~ 

Em votação o Requerimento n• 11.24/95. 

Os Srs. Senadores que o aprovam pemw1eçam como se en
COiliiam (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a Presidência qesigna o Sr. 
Senador Júlio Campos para desempenhar missão no exteljor. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lic!os pelo Sr. 1 o 

Secretário em exetcl'cio, SÕnador V almir Campelo. · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N°1.131, DE 1995 

REQUERIMENTO N" 1.132, DE 1995 

Soticlta informações ao Senhor Ministro dos 
Tra.osportes Odacir Klein sobre o remanejamento de 
recnrsos do Orçamento F:.eal da União, autorizado 
pelo Presidente da Repúbtica, através do Deereto de 
14 de agosto de 1995, publieado no Diário Oficial da 
União no dia 15 de agosto. 

Senhor Presidente, 

Com fundamento no art. 50, § 2", da Constinúção Fede
mi e no art. 216 do Regimento Intemo, solicito à. Vossa Exce
Iencia seja encaminhado ao Senhor Ministro dos TI1U1Sp0Ites 
Odacir Klein o seguinte pedido de infonnações: 

1) Qual o valor destinado polo Otçamento da União, no cor. 
rente ano, para a constmção do trem metropolitano de Belo Hori
ZOilte? 

2) Qual a justificativa do Ministério dos Transportes pam 
remanejar R$1.479.979,00 da verba destinada ao me!IÔ de Belo 
Horizonte para o metrô de Porto Alegre, conforme consta do 
Decreto de Remanejamento de Recw:sos publicados no Diário 
Oficial da UDião do dia 15 de agosto? 

3) PORjUe, ah! a presente data, só foram libetados R$8 
milhões dos recursos previstos no Orçamento sendo que, ape
nas R$2 milhões foram efetivamente repassados? 

Soticlta informações ao Senhor Mlnislro do - 4) Qual a prioridade conferida poJo Ministério dos 
Planotiamento Ju.é Serra sobre o remaoe.fameuto de Transportes à conclusão do metxô de Belo Horizonte? 
recnrsos do Orçamento Fiscal da União, autorizado 
pelo Presidente da Repúb&ca, através do Decreto de S) Como se processa o acompanhamento e qual a avalia-
14 de Agosto de 1995, pub&eado no Diário Olleial da ção do Ministério dos Transportes a respeito das obras já reali-
União no dia 15 de agosto. zadas? ... 

Senhor Presidente, 

Com fundamento no art. 50. § 2•, da Coostiluição Federal e 
no art. 216 do Regimento Intemo, solicito à Vossa Excelência seja 
encaminhado ao Sellhor Ministro do Plauejamento José Serra o se
guinte pedido de informações: 

1) Qual o valcx destinado poJo Otçamenio da União, no cor
rente ano, paia a coDSlrução do trem metropolitano de Belo Hori-
zonte? -

2) Qual a justifiCativa do Ministerio do Plaoejamento pam 
remanejar RS1.479.979,00 da verba destinada ao mettô de Belo 
Horizonte paxa o metro de Porto Alegre, conforme consta do De
creto de Remanejamento de Reansos publicados no Diário Oficial 
da União do dia 15 de agosto? 

3) Porque, até a presente data, só foram liberados R$ 
8 milhões dos recursos previstos no Orçamento sendo que, 
apenas R$2 milhões foram efetivamente repassados? 

4) Qual a prioridade conferida polo Govemo Federal à con
clusão do metrô de Belo Horizonte? 

S) Qual a previsão para a h"ber.!ção e repasse dos demais re
cursos previstos no Oiçam.ento par.1 o me tiO de Belo Horizonte? 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Senadora Júnla 
Marise, Líder do PDT. 

(À Mesa para decisdo.) 

Sala das Sessõé"s, 24 de agosto de 1995.- Secadora Jú
nia Marise, Líder do PDT. 

'. 

_(À !rfesa para tkcis'!O.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os requerimentos 
lidos seriio despachados à Mesa para decisão. nos teimOS do inciso 
m do art. 216 do Regimento Intemo. · 

Sobre a mesa, projeto de lei que sen\ lido poJo Sr. r• Secre
tário em exercício. Senador Valmir Campelo. 

É lido o segu~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 240, DE 1995 

Proíbe que partidos políticos e eandidatos a 
cargos eletlvos recebam contribnições de pessoas ju
rídicas e dá outras providêacias. 

O Conl!"'= Naclonaldecr<ta: 
Art. 1° É vedado a partido político. a comitê eleitoral e a 

candidato a cargo eletivo xeceber. sob qualquer pretexlO. direta ou 
indirelamen\". cootn'buição de pessoa jurídica. 

§ 1° E considerada como contribuição para os íms desta lei 
qualquer espécie de ajuda oo auxílio. pecuniário oo não pecuniá. 
rio. 
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§ 2" A profuiçi~ estabelecida no caput deste artigo não 
alnnge IeCUl'SOS dcsthtados ao fundo partidário a que se refere o 
art. 17, § 3", da Constilllição Federal. 

Art. z• Constitui crime eleitaal: 

I - solicitar w receber coutribuição de pessoa juridica des-. 
tinada a putido político, a comitê eleitoral ou a candidato a cargo 
eletivo; 

Pena -multa em valor igual ao recebido ou solicitado e de
tenção de um a !ré meses; 

II- doar ou prometer coutribliçio de pessoa juridica desti
uacla a partido pofflico. a comitê eleitoial ou a camlidato a cargo 
eletivo; 

Pena: multa em valor oaaespoDden1e ae dobro do doado ou 
prometido e deteDç!io de um a 1!:& meses; 

Art. 3" Esta lei enba em vigor na data de sua pubHcaçlio. 
não se aplicando à eleição que ocotTa até um ano da ~ de sua 
vigência. • · · -- -

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

Justificação 

colegas pàra a aprovação do projeto de lei que ora submetemos à 
apreciação desta Casa. 

Sala das Sessões. 24 de agosto de !995.- Senador U.uro 
Campos. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

, CONS1ITUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO II 
Dos Dinôtos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO V 
Dos Partldcis Po6tlms 

Art. 17. É livre a criaçãO, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime de
mOCiático, o phlripa:rdidarism.o? os direitos fnndamentais da pes
soa humana e observados os seguintes preceitos: 

A presente proposição objetiva coutribuir no sentido da mo
r.ilizJição do fmanciamento dos partidos poHticos e dos candidatos 
aos pleitos eleitantis. Com efeito as eleições em nosso País vêm se 
caracterizando por um vettladeiro festival de ablso do poder eco- -
nômico, ao ponto de. muw vezes, ao invés da disputa de progia
mas e propostas. OCOIIer verdadeira coaida de gastos destiuada a 

§ 3" Os partidos políticos têm direito a recuiSOS do fundo 
partidário e acesso gratuito ao r.ídio e à televisão. na forma da lei. 

(À Comissão de Consrituiçiio, Justiça e Cidada
nia- Decisão Tennimtiva.) --üudir o eleitor e despolitizar o processo eleitoral. quando não pua 

e simplesmente comprar o seu voto. 

Por outro lado. a Lei n• 8.713/93, que definiu as naonas 
para as eleições de 1994, ao pemri1ir a contn1luição de empresas 
privadas para os partidos e candidatos incon'eu em grave erro, pois 
oficializou o uso do poder eoonômico para desvirtuar a disputa 
eleitoial que deve ocorrer no nível das políticas plblicas que os 
partidos e candidalos propõem e das ideologias que adotam e não 
no artificialismo da propaganda qui se toma um fnn em si mesmo. 

Ademais, ao permitir que empresas privadas fmanciem can
didatos, a lei legitima a lroca perversa e im.oml que hã nesse negó
cio: a empresa f'mancia a eleição de fulano que, uma vez eleito, 
passará a ser veidadeiro procura.doc dos inteJ:esses dessa empressa. 
junto ao Poder Público, o que estimula e reforça o processo de pri
vatização do Estado que tantos males tem causado ao nosso Pais e 
a nosso povo. 

Desta foma, o projeto de· lei que ora apresentamos pretende 
proibir que partidos políticos, candidatos ou comitês eleitonús re
cebam qualquer forma de contriblição-- pecuniária ou não - de 
pessoas juridicas, sejam plblicas ou privadas, à exceção de recur
sos dstinados ao Fundo Partidário. Outrossim. a ineiativa que ora 
juslifi<:amos defme cano eleitoml tais contn1luições respoosabili
zando pessoalmente quem solicita oo recebe. doa oo promete. Fi
nalmente, a cláusula de vigência e aplicação coutida no arL 3" do 
projelo segue o preceptivo constillleional contido no arL 16 da Lei 
Maio<. 

Ante o exposto e lendo em vista interesse plblioo de que é 
:revestida a matéria aqui tratada, solicitamos o apoio dos nobtes 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o projeto lido sm 
publicado e remetido à CQ!IIÍSsão cmnpetente. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. !0 Secretário em 
exercício. Senador Valmir Campelo. 

OF. 099195- GAB. 636 

Brasllia, 22 de agosto de 1995 
Seobor Presidente. 

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista que destina 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1-078, de 
28 de julho de 1995, que ''dispõe sobre a aplicaçio da Taxa de Ju
ros de Longo Ptazo- TOLP''. iDfttmo a V. &• que os parlamen
tares membros da referida comissão, conforme relação anexa, par
ticipariio de Audiências Públícas com representantes da SUDAN, 
Banco da Amazônia S.A. Banoo do Nordeste do Brasil e SUDE
NE, nas cidades de Belém, Fortaleza e Reeife, respectivamente 
nos dias 24 e 25 do mês em curso. 

Em face do exposto, so!iciro ao ilustre Presidente sejam jus
tificadas as faltas dos parlamentares que participarem das Audiên· 
cias Públicas ecima referenciadas. Posteriotmenle, snbmeterei ao 
coohecimento de V. &• relação de frequêuda dos participantes. 

Na expectativa da boa acolliida e aquiescência de V. &• no 
atendimeDIO positivo do referido pleito. 

Atenciosamente,- Pinheiro Landim. Deputado Federal 
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O Sr. President.: (Júlio Campos) -~o-oficio lido vai à pu· 
blicação. 

Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário 
em exexcicio. Senador Va!mirCampelo. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAE/58195 

Brasília, 22de agosto de !995. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § 2' do artigo 91 do Regimento Imeroo, co
tnunico a V. Ex•. que esta comissão aprovou o substitutivo ofere
cido ao.PLS n' 165, de 1995, de autoria do Senador Lúcio Alcân
tam que "dispõe sobre aplicação das receitas provenienles das pri
vatizações", em reunião realizada em 27 de junho de 1995. 

Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda Batista, _ 
Presidente. 

-OFJCAE/59195 

Brasília, 22 de agosto de 1995. 

Senhor presidente, 

Nos termos do § 2' do art_igo 91 do Regimento !ntemo, 
comunico a V. Ex• que esta. Comissão rejeitÕU o PLS D0 162, de 
1995, de autoria do Senador Lauro Campos_que "dispõe sobre a 
destinação dos lucros das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista", em reunião realizada em 22 de agosto de 
1995. . -

Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - COm referência às 
comnnicações que acabam de ser lidas, a Presidência comunica ao 
Plenhio que, DOS termos do art. 91, me IV, do Regimento Inter-

no, combinado com o art. 4° da Resolução n° 37. de 1995, do Se~ 
nado Federal abrir~se.-á prazo de cinco dias úteiS pai-a interposiÇão 
de recursos par um décimo da composição da Casa, p:na que os 
Projetos de Lei do Senado n's 162 e 165, de 1995, sejam aprecia-
dos pelo Plenhin. · 

Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr.l 0 Secretário em 
exexclcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campes) - COnvocamos os 
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes, nas salas de 
reunião ou de comissões técnicas que veribam ao plenário para vo
tação nominal da Lei Complementar n • 92, de !995. 

Passa-se à 

It.:m 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, 
DE 1995- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência. nos temtos do 
art. 336, b. do Regimento Interno) 

Disalssl!o, em tumo Úllic?- do Projeto de Lei da Càmaia n• 
92, de 1995 (n' 1Cl'95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República. que ahera dispositivo da Lei Complementar D0 

69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as IlOI:III3S gerais de 
organização. o preparo e o e~go das Forças Annadas. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Naciooal) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, que senllido pelo Sr. I' Secretário em exerci
cio, Senador Levy Dias. ~ 

É lido o seguinte: 
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PARECER N" 519, DE 1995 

Da Comissão de RelaçõeS Exteriores e Defesa 
Naciona~ sobre o Projeto de Lei~ Câmara D0 92, de 
1995 - Complementar (n° 10, de 1995, na Câmara 
dos Deputados), que "altera dispositivo da Lei Com
plementar n° 69, de 23 de jullto de 1991, que dispõe 
sobl"e as normas gerais de organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas." 

I- Relatório 

Encontra-se so'b exRme di ComiSSãO de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional o Prr,~~to d.e Lei da Câmara D0 92,. de 1995-
Complementar (n° 10~ de i~:J5, na~ dos DepUtad?S)· que 
"altera dispositivo da Lei Complementar n° 69. de 23 de jUlho de 
1991, que dispõe sobre as normas gerais de organização. o preparo 
e o emprego das Forças Armadas.'' 

ll- Dos A:spectos Jurídicos e _do Mé~to 

Conforme c~sta di Exposição de Motiv~s 'q~e submete o 
projeto em tela à consideração do Presidente da República, a ini
ciativa é motivada pelas lnõdificações introduzidas na organização 
do Executivo Federal. Dentre as alterações meucionadas figura a 
que incluiu o cargo de Chefe do Estado-:Mal~ das Forças Arma
das na relação dos ocupantes do cargo de :Ministro de Estado. 

O projeto visa, fundamentalmente, a compatibilizar a Lei 
Complementar n° 69/91 ·com o texto constitucional (art. 87 _caput), 
o qual estabelece que "os Ministros de Estado serão escolbtdos en
tre brasileiros maiores de vinte e um anos-e no exercício dos direi
tos políticos11

• 

Em decorrência, a iniciativa é procedente quanto aos aspec
tos da constitucionali~de e juridicidade, bep1 .as.sim quanto ao 

mérito e quanto à regi.ment.alidade. 

Ill-Conclusão 

Diante do exposto, é possível concluir favoravelmeJ;Lte à 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 92. de 1995'- Comple
mentar, obsetvada. no entanto, a seguinte emenda de redação. que 
reproduz corretamente o texto da ementa da lei alterada sem atin
gir a substância da proposição em: f?OO: 

EMENDA N' 1-CRE 

Dê-se a ementa do projet~ a seguinte. Iedação: 

"Altera dispos:itívo da Lei. Complementar no 69. -
de 23 de julho de 199.1, que dispõe sobre as normas ge
rais para a organização, o preparo e o emprego das For
ças·:Armadas.'' 

Sala da ComissãO, 17 de agosto de 199"5.- Alltonio Carlos 
.Magalhães, Presidente - Romeu Tuma, Relator - Humberto 
Lucena- Sebastião Rocha- Nabo r Júnior- Ca.sildo Maldaner 
- Pedro Simon - Epitácio Cafeteira - José Agripino - Hugo 
Napo1eão- Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) · O parecer conclui 
favoravelmem.e à proposição com em elida de redação que apresenta. 

Passa-se à discussão do projeto e da emenda, em tumo único. 
A Presidência esclarece que. duiaD.te a discussão. pxlerão 

ser oferecidas emendas. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Emvotação. · 
Convocamos os Srs. Senadores que se encontram em seus 

gabinetes e nas salas de reuniões das Comissões Técnicas para qtie 

compareçam ao plenário, para a votação de lei complementar. que 
será nominal. . 

A matéria. para ser aprovadà. exige quorum qualificaâo de 
41 votos f.ivoráveis. 

Peço aos Srs. Senadores, que ainda não registraram _suas 
presenças no painel. que que~ fazê-lo, pois, em seguida, d~
va.remos o painel de presenças para ativarmos o de votação nominal. 

A Casa registra a presença-de 69 Srs. Senadm;es. Pedimo.s a 
presença de S. Ex-s em plenário pata a votâção nominal. 

Havendo votação nominal, fica valendo, para efeito de pre-
sença. a que agora será registrada. __ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para encamL.~ a voia.ção. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar a votação ao Prç>je
to de Lei Complementar n° 92. V. Ex• dispõe de cinco llliiwtos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revi$ão do orador.)'- Sr. Presidente. Sr's. e Srs. Se
nadores, o projeto em apreço visa_ alterar o art. zo da Lei Comple
mentar n° 69, de 23 de julho de 1991. que dispõe sobre as normas 
gerais de organização. o preparó e o einprego d3:s Forças_ Armadas. 
O dispositivo em tela trata do exercício do Comando Suprem<?~ 
Forças Armadas< sendo que, especifica~te o § 1° versa sobre os 
critérios de p!-eencbimenio do cargo de Chefe do Estado :Maior das 
Fo1ças Armadas. Atualmente, exige-se que o Chefe do Estado 
Maior. consoante o parágrafo em comento, deva ser oficial-gene
ral da ativa. De acordo com o projeto. o reqUisito necessário passa
ria a ser "oficial-general do mais alto posto da hierarquia militar 

_em tempo de paz", o que to~ factível o exercício das funções 
inerentes ao cargo por militar da resetva. Esra hipótese con.fin:Da
se com o proposto pelo art zo do Projeto, que acrescenta novO" pa
rágrafo à lei. Conforme aCréscimo proposto, o militar çia ativa ~e 
estiver na chefia do Emfa e que, eventualmente, for transfendo 
para a reserva remunel!lda poderá permanecer no cargo. Tudo_ in
dica que o Poder Executivo procura gestar, com a pres:ente propo
sição~ uma fase transitória à criação do Ministério da Defesa, sob o 
comando de um civil. Nesse primeiro momento, o Emfa, que cer
tamente se constitui no embrião do fuwro Ministério da Defesa. 
passaria a ser, facultativanlente, dirigido pOr militar da reserva.:. 
Considerando que o PT é favorável à idéia de implantação do Mi
nistério da Defesa, e sendo este um passo nesse sentido, recomen
da-se a aprovação da matéria. 

O Sr. Júlio Campos, 2q V ice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Continua o encami-
nhamento da votação. .· · - · --

A Sr" Júnia Marise - Sr. Presidente. peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra, 
~a encaminhar, à Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. Sn e Srs •. Se
nadores, o PDT também é favorável à aprovação deste Pro,JCto. 
Assim, recomendamos à Bancada a sua aprovação, por entender
mos·- do mesmo medo como entendeu o Líder d.o PI'-, ser um 
passo importante para adequação, sobretudo diante da exposição 
<.!e motivos prestada pelo Ministro-Chefe do &tado Maior <f:as 
Forças Atinadas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Gilbeno Miran~ - Joel de Hollanda - José Fogaça - Sér

gio Machado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência escla
rece ao Plenário que, nos termos do disposto DO art. 288, m. a. do 
Regimento Intemo. a matéria depende. para a sua aprovação, do 
voto favorável da maioria. absoluta da oomposiçlo da Casa~ deven
do a votação ser feita pelo processo el.etrôoico. 

Peço aos Sxs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Faz parte também desta votação a emenda de redação, pro

posta pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooa!, 
que altera,. apenas na ementa, a expressão "normas gerais de orga
nização" para "normas getais pam a organização", adequando a 
emenda à lei. 

Assim. a Presidência. não haVendo objeçãô. submete~·ao 
Plenário o Projeto de Lei da Cimaia n• 92, de 1995 - Complemen
tar, já com a emenda de redação-

Os Sn;. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Esclareço mais uma vez ao Plenário que, par.o a aprovação 

desta matéria. é necessário que a emenda e o projeto tenham 41 
votos a favor. 

( Proa:tk-se à voiaçifp.) 

VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Arlindo Porto- Bello Paiga

Benedita da Silva- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Be=
m-Carlos Patrocínio- Carlos Wilson -Casildo Maldaner- Cou
tinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emandes Amo
rim - &peridião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camala - Guilherme Pal
meila - Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jef
fmon Peres- João Rocha- Joel de Hollanda -Josapbat Marinho 

Sala de RenniõesdaComissão, 24de agosto de 199S.-J6-
Uo Campos. Presidente - José Eduardo Dutra, Relator - Levy 
Dias- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N-520, DE 1995 

Altera dispositivos da Lei Complementar n• 
69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as oor
mas gerais para a organização, o preparo e o empre-
go elas Forças Armadas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°0 § I" do art. 2" da Lei Complementar n• 69. de 23 

de jllbo de 1991, passa a vigorar com a seguinte :redação: 

•'A.tt."lf' ·-· .. ··-··-·-·· .. ------........................ .. 
--~~ .... - ..... ..;;._.-.... .;. .... ___ , .. ,, __ ... _ .. __ .. __ _ 

§ I" O Estado-Maior das Fmças Annadas, cuja 
chefia é exexcida por um oficial-general do mais alto 
posto da hierarquia militar em tempo de paz. obedecido 
o critério de rodízio entre as Forças, teci. sua ox:ganiza
ção e atnõuições estabelecidas pelo _Poder Executivo. " 

··-··-----.... ----··-·-·----·-·--
Art. ~Acrescente-se ao art. 2°da Lei Complementarn°69? 

de 23 ®julho de 1991, o segointe §2". rennmexando-se o atual § 
2°pa.ra § 30: 

"Ait.. zo -·-... - ................. ---·-.. ··-·----

- José Agripino - J0sé Alves -José Arruda - José Bianco -José -
Dutra- José Fogaça -José lgnácio- Júlio Campos- Júnia Marise 

§ Z' Observado o disposto no parágrafo anterior, 
a critério do Presidente da República, podeiá permane
cer na Chefia do Estado-Maior das Fmças Annadas o 
oficial-general eventualmente transferido para a reserva - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio 

Pórtena.- Lúcio Alcântara - Ludio CoeJho - Marina Silva - Mau-
ro Miranda- Nabor Júnior- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez 
Tebet- Renan Calbeiros - Roberto Requião- Romeu Tu ma- Se
bastião Rocha - Sérgio Maehado - Teotonio V'J!ela - Valmir 
Campelo- V'J!son Kleinubing. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 57 
Srs. Senadores. · 

Não houve abstenção. 
Total: 57 votos. 
O Projeto foi aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora pai3 a redação final. 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarne)')-" Sobre a mesa. pare

cer da Comissão Diretora. oferecendo a reda.ção rmai da matéria. 
que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercfciO, Senador Renan 
Calbeiros. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 520, DE 1995 
(Da Comissão Direto<a) 

Redação f'utal do Projeto de Lei da Câmara n• 
92, de 1995-Complementar (n" 10, de 199S.Comple
mentar, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação f'mal do Projeto 
de Lei da Câmara n• 92, de 199S-Complemeiuar (n" 10, de 1995-
Complementar, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei 
Complementarn• 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as 
normas gerais para a organização. o preparo e o emprego das For~ 
ças A:cnadas. 

remunerada no exerclcio do cargo. · . . 
----~-----·-----------·---

Art. 3° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-Se as dispOsições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto_ 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da redação f'mal. 

Em disrussão a redação f'mal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.. 
Em vota.çlo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação f'mal, a matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N"99,DE199S 
(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da 
Cimaia n• 99, de 1995 (n• 29CV9S, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe so
bre a criação de cargos efetivos de Agente Penitenciário 
na C311'ell:a Policial Civil do Distrito Federal e dã outras 
providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consú· 
tuição,Justiça e Cidadania) 
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Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno designo o 
Senador V almir Campelo para proferir parecer, em substituição à 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente. sr.. e Srs. Senadores, 

1- Relatório 

É sum.etido ao exame desta Casa o Projeto de Lei da Câma
ra n' 99, de 1995 (n' 290, de 1995, na Câmara dos Depntados), de 
iniciativa -do Poder Ex.ea~tivo, que "dispõe sobre ã criação de car
gos efetivos de Agentes Penitenciário Da Caireinl Policial Civil do 
Distrito Federal e dá outras providências". 

Objetiva o projeto em questão criar cinqílenta-cargoS efeti~ 
vos de Agente Penitenciário n8. Carreira Policial Civil do Distrito 
Federal, com vistas a adequar o efetivO desta categcma à popula-
ção can:eciria do Distrito Federal. . 

Aprovado na Câmara dos Dep.~tados, .vem a proposição à 
'revisão desta Câmaia Alta.. onde não recebeu emendas. 

· É o relatório.· · · 

2 -Voto do Relator 

O votÓ do Relator é muito claro e expõe as xa:zõe~ pelas 
quais somos favoráveis a esta i:nedida. 

Gostaria, portanto, de pedir o apoio dos Srs. Senadores a 
este projeto. 

O Sr. José Samey, fresid;etae~ deixa a cadeira da 
presidência, q~ é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2° 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiroo) - Continua em 
discussão o projeto. .. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra 
!"'\" discutir a matéria. 

·: , O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
laVIa ao nobre Senador Romen Tuma, para discutir a matéria. 

O SR. ROMEU TUMA (SP. Para discutir a matéria. Sem 
revisão do omdor.)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. ~nadares, apenas 
. para acrescentar ao que o Relator fez referência. E de vital i.mpor
tfulela a aprovação deste projeto. , 

O.gtem, tive a oportunidade de conversar com o Secretário 
de Segurança Pública, que demonstron as aflições que tem com a 
pop1lação can:eciria do Distrito Federal - não menos grave do 
que no meu Estado, onde as fugas são diárias, porque não dizer, de 

Os requisitos fonnais de constitucioo..a:Iidade são atendidos meia em meia hora. em razão da pooca estrutura do sei.Vi.ço de 
pelo ProjetO de Lei da Câmara n•99, de 1995, tendo em vista que ·agentes penitenciários. 
a matéria deve ser disciplinada em lei oollnária (CF, art. 48, X), é Aaeditoqueeste projeto sem aprovado, por unanimidade, emm
de competência da União (CF, art. 21, XIV) e de iniciativa privati- :zãodaalta =sidade de se manta: os direitos humanos daqueles que 
va do Presidente da República (CF, art. 61, § 1', II, a). habitam as penitenciárias, que, !llllÍias ve,.._ são aviltados pela !'ÓJ?Óa 

Quanto à)uidicidade e técnica legislativa, não há reparos. ausêneladeagemespenit..,ciáriosnamanntençãoda vigilânela. · 
No que diz respeito ao mérito. cabe re8Sãltai "ã i:Inport.ância Sou favorável, em nome da experiência que tenho na área 

da proposição, tendo em vista a relevância das funções desempe- -de segurança, à aprovação deste projeto. . . . 
nhatias pela ca!egoria funcional de Agen!e Penitenciário da Carrei- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheuos) - A Pres1déncia 

__.. PQJi.cial Civil do Distrito Federal na garantia da segurança pú- esclarece que, dunm!e a discussão, podeião ser oferecidas emendas. 
blica na Capital da República. Impõem-se, ca:n urgênela, conigir Discnssão do projeto, em turno lÍllico. (Pausa.) 
a grande defasagem hoje existente entre a põpulação carcerária e o Não havendo quem peça a palavra, encen'O a ~ssão. 
efetivo da citada categoria funcional. ou estará ameaçada a própria Em votação. · . 
obrigação do Estado de garantir, de um lado, o cumprimento das · Os Srs. Senadores que o aprovam quenam pennanecer sen-
penas pelos condenados e~ de outro, o respeito ã integridade tisica tados. (Pausa.) 
e mental dos presos. Aprovado. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei A matéria vai ã sanção. 
da Câmara no 99, de 1995. É o seguinte o projeto aprovado: 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O parecer do Rela
tor é favorável. 

Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à dis
cussão do projeto, em turno único. 

Em discussão o projeto, em turno úniêo. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRuDA- Sr. Presidente, peço 

a palavra, para discutir. · 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Concedo a palavra, 

para discutir o proje;o, ao Senador José Roberto Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DF. Para discntir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. ·Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
gostaria apenas de, em nome da Uderança do Governo, solicitar a 
especial a!enção dos Srs. Senadores para este Projeto. 

Na veroade, trata-se da segurança pública na Capital do 
País, com uma PJpulação carcerária muito acima daquela que é ci
zoável parn. o número de agentes penitenciários existentes no qua
dro hoje. Essas 50 vagas que, Da verdade. são IIlllito poucas, alnda 
perto da necessidade da segurança pública do Distrito Federal, já 
deveriam ter sido criadas há muito tempo. O concurso píblico já 
foi realizado; e as pessoas aprovadas nesse concurso ainda não pu
deram ingressar na carreiía da se~ pública, para que Brasília 
possa ter, efetivamente, DÍveis de segurança compatíveis com a 
sua missão-de Capital do País. 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N'99,DE 1995 
(N' 290195, na Casa de Origem) 

De iniciatiya do Presidente da República 

_ Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de 
Agente Penilendário na Carr<lra PoHcial Civil do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1• Ficam criados na Carreira Polielal Civil do DistDto 

Federal cinqüenta cargo$ de Agen!e Penitenciário. 
Art. 2' O efetivo de Agentes Penitenciários, Constante do 

Anexo IdoDecreto-Lein• 2.266, de 12de maiÇOde 1985, passa a 
vigorar de acoido com o Anexo desta lei. 

Art. 3° O ingresso nos cargos efefivos da_Categoria FundO
na! de Agente Penitenciário da Ca=ii:i-Polieial Civil do Distrito 
Feclera! dar-se-á mediallle concurso plblico, para o qual se ex\gili, 
além de outros requisitos, a apresentação de certificado de conclu
São de ']:J giaU de ensino. 

Art. 4' As despesas decoxrentes da aplicação desta lei =
rio à conta das dotações consignadas pela União no Orçamento do 
Distrilo Federal 

Art. 5° Esta lei entla em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 

Carreira Policial Civil do Distrito Federal 

Cate~roria Funcional Classes e 01 aotidodes de CantOS 

Esoeclal I" Classe 2" Classe 

AgeD1e Penitenc~o 
(Nível Médio 88 lOS 200 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Item 3: 

Votação., em tumo 'Único, daS-Emendas da Câma
"' ao Projeto de Lei do Senado n' 110, de 1988 (n' 
3.803/89, naquela Casa), de autoria do Senador Iarllas 
Passarillho, que dispõe sobre o depósito legal de publicaçõ
es na Biblicteca Naciooal, e dá ootrns provid&cias, tendo 

Parecer scb,; 204, de 1995, da Comissão 
-de Edncação, favmáve! às Emendasn's I e 2, à 

primeiia parte da Emenda n' 3, e contrário à segunda 
parte da Emenda i>'3. . 

A matéria constou da sessão ordinária de 29 de junho últi
mo, quando teve sua votação adiada para boje. 

Passa-se à votação. em tumo único. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em éxetcicio, Senador José Ednardo Duua. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.133, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 335, iiiciso I do Regimento Intemo do 

~enado Fedetal, requeiro o sobt:estamento do estudo das Emendas 
da Câmaia ao PLS n• 1HY88, a fim de aguanlar a decisão do Se
nado sobre o PLS n'l97/95, com ele anexo. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995.- Hugo Napoleão. 

(À Comissão <k Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A matéria ssi 
da Ordem do Dia e vai à Comissão de Educação, a f1m -de que se 
pronuncie sobre o requerimento de sobrestamento, na forma do 
art. 335, parágcúo único, do Regimetlio lntemo do' Senado Fedel'al. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros-) - Item 4: 

Votação, em turno ú.nico, do Requerimento n° 
999, de 1995, do Senador Se~Jas!iiio Rocha, solicitando, 
nos tetmos regimentais, seja convocado o Ministro de 
Estado da Saúde, Dr. Adib Jatene, a fim de que, perante 
o Plenário do Senado Fedem!, poosa ~ escJarecimen. 
tos sobre a politica de financiamento do sistema de saúde. 

Em votação o re(pieriment_o, em tnmo único. (Pausa.) 
O SR. SEBAS'liÃO RdCHA - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pam encaminhar a votAção. · 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pala

vrn ao Senador Sebastião Rocha, pata encaminhar. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Paza encaminhar 

a votaçio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Se
nadores. ao se votar o requerimento que convoca o Dr. Adib Jate
ne, Ministro da Saúde, pata~ esclarecimentos sobre sua pro
posta de criação de conlril:uição sobre movimentação financeinl, 
destinada a minimizar o quadro caótico da saúde no País, o Sena

, do Fedetal exen:e oom plenitude a sua funçãD precípua de promo
ver a di.ot:et1ss!io e debate sobre este polêmico assunto que é de ex
tmno interesse da população bi3sileiia. 

O Ministro esteve aqui rio Sen3.do Federal. na ·Comissão de 
Assuntos Econômicos, no último dia 20 de jlnho do ano em curso. 

Na épcx::.a. o Dr. Jatene fez lúcida exposição para um reduzi
do número de parlamentares, quando também nos trouxe dados 

--alarmantes da situação da saúde no Brasil. que passarei a expor, 
para que os nobres companheiros apóiêm eSta nossa iniciativa. Os 
dados são os segiliiites: -

"Os recursos disponíveis nos programaS de cus
teio e inVestimento são significativamente infiri.ores aos 
do ano anterior. 

O Otçamento executado em 1994 absorveu 
R$1.041 bilhão dos recursos de 1995, que oobrizam des
pesas não inscritas em restos a pagar. 

O Orçamento de 1995 ficoo rednzido, portanto, a 
R$12.898 bilhões. Hoove um aa:éscimo de R$2.898 bilhõ
es, que rqxesentam 21% sobre os valaes gastos em 1994. 

Ent~ctanto, como ~ inflação do ano passado foi de 
34%, conclui-se que o valor global do Orçamento do arual 
exercício, em valO!: real, ficoo 13% iDferiar ao de 1994. 

As despesas com pessoal e d!vidas, em 1994, al
cançaram a soma de R$2.550 bilhões, contra R$5.407 
bilhões previstos pata 1995. 

Restou, em 1994, um Otçamento de R$8.024 bi
lhões. contra R$7.491 bilhões em 1995~ para custeio e 
investimento. 

Como se vê, a saúde ficou deficitária em R$3.261 
bi.lbões. 

Junto a esta avaliação, é de fundamental impor
tância registrar que as redes p6blica e privada. que pres
tam serviços ao SUS e que Dão tiveram qualquer reajus
te desde junho de 1994, precisam de uma disponibilida
de de caixa em tomo de R$230 milhões por mês." 

Esses dades estão disponíveis no Ministério da Saúde, que 
jáacusaumdéf!citpróxlmo a R$6 bilhões, não tendo como ser co
berto dentro do alUai Otçamento da União. 

São estas, portantq~ ·meus nobres pares. as minhas conside
rações a respeito da matéria. Entendo ser de extrema importância 
para esta Casa a discussão e ·o debate sobre o tema. com o objetivo 
primordial de esclarecer a sociedade btasileinl, que, acredito, vem
sendo mal orientada quanto aos propósitos do Mmistro da Saúde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Continua o en

caminhamento da votação. (Pa!WL) 
Não havendo mais quem peça a palavra, vamos submeter o 

requerimento à votaçio. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessárias a f:tm de 

cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item 5: 

REQUERIMENTO N' !.125, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

art. 255, II, c, I, do Regimento Jntemo) 

Votação, em tnmo único, do Requerimento n° 
1.125, de 1995, dos Senadores Pedro Simon e Jader Bar
balho, solicitando, n.os termos do art. 336, "c", do Regi' 
mento Jntemo, urgência pata o Projeto de Lei da Càmara 
n• 97, de 1995 (n' '2f>9/95, na Casa de origem), que dis
põe sobre feriados. 
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Em votação o re<juerinient.O. em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

tadoo. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Pr~eto de Lei da Câmara n• 97, de 1995, constacl da Or

dem do Dia de 30 do cOirellte, nos termos do art._:J45 do Regimen-
to Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Item 6: 

Discussão, em turno linico, da Emenda da Câma~ 
ra ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1990, de auto
ria do Senador Márcio La=tia. que dá nova IOdaçW ao 
inciso m do art. 484do Decreto-lei n•3.689, de 3 de ou
tubro de 1941 - Código de Processo Penal, tendo 

Parecer favaável, sob n• 399, de 1995, da O:missin 
- de Constituição, Justiça e Cidadania . 

A matéria constpu da sessão ordinária de 28 de juDho últi
mo, quando teve sua' discuSsão adiada para hoje. • 

Passo.·se à discussão, em tumo único, da emenda da Omara 
ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1990. 

O Sr. Ramez Tebct - Sr. Presidente, poço a paiavra para discutir. . .. .. . 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Tem V. Ex" a 

palavra: 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senado<os, reoonlo
me bem da sessão a qoe V. Exa aludiu, do dia 28 de junho. Tam. 
bém recordo das judiciosas observações feitas pelo Senador José 
Igoácio Fen-eiia, que, na oportunidade, não obstante o presente 
projeto de lei estar sendo discutido e votado apenas no seu aspecto 

--.-edaciooal, com o seu acurado senso de observador, pen:ebeu 
aquilo que, no meu entender, constitui-se uma heresia jurídica, já 
praticada com relação ao art. 484 do Código de Processo Penal. 

Em verdade, permito-me juntar a minha voz à de S. Ex•, 
quaudo diz que tanto o Senado da República quanto a Câmara dos 
Deputados incidii:am num gmve exro ao promover alteração no 
dispositivo 484 do Código de Processo Penal, que é aquele refe
rente à votação dos quesitos perante o Tribunal do Júri. encatrega
do de julgar os çrlme.s do!osos~-a-vida.-- -:----

Sr. Presidente, St's e Srs. senacto..s, o art. 484 do Código 
de Processo Penal diz que, logo após a afmnação pelo júri dos 
quesitos principais da autoria e da materialidade, deve ele ser 
questionado sobre toda e qualquer maléria que foc invocada pela 
defesa do reu. 

Pretendia o presente Projeto de Lei - e conseguiu fazé-lo -
que se acrescentasse que, em caráter obrlgatóri~ fossem votados 
os quesitos referentes ao excesso doloso e ao excesso rulposo. 

Ora, se o júri reconhece que o reu está isento de pena ou se 
reconhece uma excludente de ilicitude penal. uma justificativa pe
nal -qual seja, a legitima defesa; o estado de necessidade, o estrito 
cwnprimento do dever legal oo a obediéncia hietárquica -, pergun
tamos como o júri pode ser indagado sobre excesso doloso ou so
bre excesso culposo. Como o jirl poder.l ser questiooado pelo juiz 
presidente se tiver, por exemplo, isentado o reu de culpa, isto é. se 
tiver afumado que o réu praticou o crime, mas está isento de cul
pa. como, por exemplo, em razão de uma perblibação mental? 
Como inquirir sobre o excesso culposo c sobre o excesso doloso? 

Em verdade, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. o que de
sejou o atual Vire-Governador do Estado de Mato Grosso, Sena
dor Márcio Lacerda, ao apresentar o presente Pr~eto de Lei. na 
sua justificativa. foi afmnar que esses qüeSitos - a necessidade oo 
não do questioo.amenlo do excesso doloso ou do excesso culposo -

• Piran,-tC os tribunãis dO nosso País, levav~. quase s~pre. à nu
lidade do julgamento. 

Mas a inserção obrigatória desse quesito na parte fmal do 
artigo 484 realmente se constitui num absurdo juódico. A razão do 
meu pronunciamento é alertar o Presidente da República a respeito 
dessa situaçio, desse equívoco - a meu ver, pelo menos - cometido 
peJo Congresso, Câmara e Senado, e vete o projeto. 

Ainda hoje de JDa.IJhã. procurei estudar o assunto, para ver se 
encontrávamos uma solução nesta Casa e eu pudesse apresentá.-la, 
para evitar isSo que o Senador José Ignácio Ferreira chamoo de 
heresiajuódica em 28 de juDho e eu agora corrobO<o. 

Não encontrei, regimentalmente, outra fama. Lembro que a 
matéria foi adiada a ~to do Líder do meu Partido, o no
bre Senador Jader Baiba.Ib:o, e hoje. se entrarmos com o segundo 
pedido de adiamento, nada vai adiantar, porque o mérito que aqui 
estou analisando é apenas um sentido de alerta, uma vez que não 
há maneira regimental de mudar-se essa matéria no Senado da Re
pública. 

As minhas paiavras tém o objetivo de alertar o Poder Exe
cutivo no sentido de colabotar conosco. caso en~ __ Q!!e_as_ób
servações que são feitas agcn e foram também feitas no dia 28 de 
junho pelo Senador José Ignácio Fencira são pertinentes. 

O S<.JóSaphat Marinho-P~ V. Ex" um aparte? 
O SR. RAMEZ TEBET - Ouço V. Ex' com muita honra. 
OS<. Josaphat Marinho- Desejo apenas ir ao encontro de 

snas idéias. A lei. como ficanl, além de contraditória, vai permitir 
enormes confusões DUma assentada de julgamento do jJri. Aí. sim. 
é que nulidades serão propiciadas. 

- O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, tenho mesmo que 
encerrar meu pn:munciamellt., porque. se antes eu tinha tnmqüili
dade no meu ponto de vista por ter sido antecedido pelo Senador 
José lgnácio Ferreira, agora tenho mnito mais tr.mqüilidade ainda 
e avalio estar realmente no caminho certo, uma vez que m.iDhas 
palavras são codoboradas por um jurista do porte do Senador Jo
saphat Marinho. Isso me lr.mqüiliza. 

·O Sr.Romeu Tuma -Pemri.te-me V.Ex•um aparte? 
O SR. RAMEZ TEBET --Ouço com praZer V. Ex". 
O Sr. Romeu Tuma.- Se V. Exa,e permite dizer, como Re

lator da maléria, o aspecto que apreciamos foi o da aheração d'l_ 
""~· C-0!!!0 Relat<>r,--oonoonlo-em-gênero e número oomV, 
Ex'. O projeto deveria ser =minbado à Presidência .da Repúbli
ca para sanção, com a exposição que o SenaOOi 1osé Igricio Fer
reira e o Senador Ramez Tebet ftzemm nesta Casa. em duas opor
tunidades, para que o Presidente pudesse inteirar-se dessas preocu
pações do Senado. 

O SR. RAMEZ TEBET - Em verdade, o relatório do emi
nente Senador Romeu Thma foi s6 quanfi> ao aspecto redaciooal, e 
de fonna brilhante. _ 

Amadeço a S. Ex. .. o aparte. que incoqx:.ro ao meu pron.Wi
ciamento, e agradeço a atenção do Sr. Presidente, das St's. e Srs. 
Senadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Continua em 

discussão a maléria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. eucenu a discussão. 
Passa-se à votação. 
COncedo a paiavra ao nobre SenadO< Jader Batbalho, para 

encaminhar a votação. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. !?ara encami

nhar a votação. Sem revisão <!o orador.) - Sr. Presidente; St's. e 
Srs. Senadores, em face da exposição feita pelo Senador Ramez 
Tebe~ as observações feilas pelo Senador José Ignácio, pelo Sena
dor Josaphat Marinho e pelo Senador Romeu Toma, todos inte- · 
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gxa:Õ.tes da Comissão-de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania da Casa, 
recomendo à Bancada do PMDB a rejeição do projeto. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Pl:esidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala
vra a V.Exa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pata encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.). Sr. Presidente, sn e Srs. Sena
dores. gostaria, à semelhança do Líder do P'MDB, Senador Jader 
Barbalho~ de dizer que estive muito atento is aiscuSSOes, tanto 
quando a matéria veiO pela primeira vez, qUarito ãgõi:a. que a mes
ma voltou ao plenário, em virtude de pedido de adiamento. 

Ouvi. na sessão de juDho, o Senador José Ignácio e, boje. os 
Senadores Josapbat MariDho, Ramez Tebet e Romeu Tuma. En
tendi que o Senador Romeu Tuma mostra que houve apenas uma 
modificação da numeração e, JXll" essa razão, não há cOmo rejeítar 
a matéria.. Então, entendo que a recomendação do lide r Jader Bar
balho seria a rejeição qUanto ao mérito - mas o que se está votando 
é'a emenda apenas -,.argumentos que me chegaram agora, inclusi-
ve com o SOCOIIO e o recursO do sempre mestre Josaphat Marinho. 

Nesses teimOS, considero propícia a aprovação da matéria, 
já que não feie a questão jUrídica. Mas. quanto ao mérito. tem ra
zão o Senador Ramez Tebet. o Senador Romeu TUJ;DB. apresentou 
uica. 1:oa proposição no sentido de que as alegações feitas em ple· 
nário sejam encamiDbadas à Presidência da República, a f:tm. de 
que, uma vez aprovada a matéria. tenha condições de deliberar em 
definitivo sobre o assunto. vetando-a ou não para que o Congresso 
se manifeste ou não. conforme o caso. 

(;t SR. PRESPJENTE (Renan Calheiro~)- -Concedo a pala
vra 20 nobre Senador Humberto Luceqa para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para encami
nhar.) - Sr. Presidente, eu queria apenas. em adendo ao nobre Se
nador Ramez Tebe~ dizer que, na verdade, trata-se, no D;J.Omento. 
de uma emenda da Câmara que dá nova redação à ementa do pro
jeto. POl;'tanto, do ponto de vista substantivo. a proposição em nada 
se altera. Assim. se o Senado recusar a emenda da Câmara. o pro-
jelÕ será encaminhado à sançãO com uma ementa emtda, que se 
~fere ao número do decreto-lei que precisava ser alterado, o que 
fez a Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o_ importante se
ria rejeilãr o projetO ~m seu mérito,-mas nós não podemos fazê-lo 
p.o _momento, porque a emenda. como disse o nobre Senador mato
grossensse, é tão-somente de reda.ção. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em votação. 
Os Srs. senadores q-ue o aprOvam queiram permanecer Sen

tados. (Pausa.) 
Aprovade. , 
A matérh vai à Comissão Diretora,-para iedãção fmaL 

É a seguinte a Emenda da Câmara aprovada: 

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 13ó, DE 1990 

(N° 6.12&190, naquela Casa) ~ 

Dá nova redação ao inciso m do art. 484 do 
Código de Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.931, de 
11 de dezembro de 1941). 

Em função disso, recOmendarei o voto favorável pela cir
cunstância agora anunciada, mas deixando a questão em aberto ... 
para que a Bancada do PFL-se decidi da mefuor·ma.neita que jul

_gar conveniente. 

Dê-se à e~nda do projeto a seguinte redação: 

''Dá !!OY!! reda~Q ao inciso ill do _.ntigo 484 do 
Decreto-Lei n• 3.689. de 3 de outubro de 1941- Código 
de Processo Penal." 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 7: 
O SR. PRESIDENTE (Renan CalheírOS) - A Presiaêricii-~ -

esclarece ao Plenário, que, em havendo a.l'ejeição da emenda. esta 
matéria vai à sanção da forma que foi aprovada no Senado e ainda Discussão, em tuino único, do Proje-to de Lei da Câmara n° 

29, de 1992 (n• 4386/89, na Casa de origem), que inclui o Muni
cípio de São Bento do Sa'pucaí, .Çstado de São Paulo, na Área de 
Prot.eção Ambiental da Sérra da Mantiqueira, tendo 

com o erro de remissão da lei. ~ 
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço· a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renali Calheiros) - Concedo a pala
vra, pela ordem, ao Senador Ramez J'ebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. P~la ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senada:res, boje pela ma
nhã. tive o cuidado de procurar estudar a matéria regimentaJmente. 
Socorri-me da competente assessoria da J\.1esa do Senado e não 
consegui encontrar uma maneira. De sorte-que a solução apontada 
pelo Senador Hugo Napoleão é a mais cozreta. Temos que aprovar 
a matéiia põrCJtiC ã emenda que está sob votação é de redação tão
somente, o mérito já foi aprovado. 

Então, penso que não há saída, a não ser que esse projeto 
chegue às mãos do Presidente .da República com a recomenda
ção desta Casa. Aliás, vou me socorrer- da sugestão dada pelo 
Senador Josaphat Marinho, que pediu se enviaSSe ao Presidente 
cópia do meu pronunciamento. Não vou fazê-lo. vou fazer cbe~ 
gar a ele uma cópia da sessão de hoje e, com toda certeza, à as
sessoria do Presidente; talvez colocwdo sentido na matéria, 
não reste outro ca.DiiDho senão vetá-la. Ma.s quero lembrar que a 
emenda é de redação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Mesa con
sulta o nobre Senador Iader Barbalbo sobre o encaminhamento su
gerido à Bancada pelo Senador Hugo Napoleão. (Pausa.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

Parecer favorável, soó n° 46l,de 1995, da Comissão_ 
- de Assuntos Sociais. 
Ao projetO não foram oferecidas emenôas, nos termos do 

art. 235, do Regimento Interno. 
Passa-se à discussão, em Olmo único. 
Concedn a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para discutir. Sem re

visão do orador.)- Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 
com base no art. 48, inciso V; art. 61; art. 225, § 1°, inciso ITI. da 
ConstiOJ.ição Federal; Lei D0 6.902181 e Decreto n° 91.304'85, le
gislação que dispõe sobre limitação de áreas de proteção ambien
tal, o projeto em análise propõe a inclusão do Mtmicípio de São 
Bento do Sapucaí • SP. na ári:a de Proteção Ambiental A relatoria 

. coube à Senadora Benedita ~Silva, que ofereceu parecer favorá-
vel. aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. O parecer favO:. 
rável da relar.oria apresentou, entre seus argumentos, a importância 
da localização da área. diante da importância e do estágio de in
quietação que permeia o eixo Rio'São Paulo; a reação ao processo 
de devastação das terras; a crescente consciência social quanto à 
questão da necessidade de manejar, adequadamente. os recursos 
naturais, disciplinando-se o uso do subsolo e_ o controle da ação 
entrópica. Por ftm, explicitou o que são as APAs (Áreas de Prote
ção Ambiental) e ressahou a validade do projeto, no sentido de su- · 
perar uma incorreção do DeGrelO 91.304/85, em não incluir São 
Bento de Sapu~ na _área de proteção ambiental por ele defmida,. 
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quando este município " . ...abriga relevantes sitioS ecológicos, in~ 
clusive alguns que são objeto de forte pressão twfstica. como é o 
caso da área onde se encontra a famosa Pedra do Baú. 

Maior ainda a estranheza pelo fato dé que São Bento forma 
uma espécie de oootiuuum ecológico, em Campos do Jordão. 
Face às características do município, objeto deste projeto. após a 
leitura do parecer da Relataria, e tendo conhecimento pessoal de 
São Bento do Sapucale dessa área, sobretudo o Vale que •"' pró
ximo à Pedra do Baú, um dos lugares mais bonitos do tetritório 
brasileiro, ·opiDamos pela aprovação da matéria e a favor da con
servação ambiental. 

Nesse Vale, junto à Pedra do Baú, está também o acam
pamento Paiol Grande, que desde o fmal dos anos 40, início 
dos anos 50, a cada ano n:cebe centenas e dezenas de jovens 
que passam a conhecer e respeitar ali a beleza da natureza do ter
ritório brasileirç. 

Somos a favor. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Continua em 

discussão. . . 
Não havendo quem Peça a palaVI3., enceno a discussão. 
Em votaçãO.--
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
. Aprovado. 

O projeto vai à sanção. 

É o .s~guinle o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N°29, DE 199Z 
(N" 4.386n!9, na Casa o;Je origem) 

Inclui o Municipio de São Bento do Sapucaf, 
Estado de São Paulo, Da área de Proteção Ambiental 
da Serra da Mantiqueira. 

O Congresso Naciocal decreta: 
ArL 1° Fica incluído o Município de São Bento do Sapucaí. 

Estado de São Paulo, na Àrea de Proteção Ambieuial da Sena da 
.Mantiqueira. criada pelo Governo Federal através do Decreto n° 
91.304, de 3 de junho de !985. . . 

Art. 2° Esta lei enna em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em C:Qntr.ífiO. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiro~)- Item 8: 

Discussão. em rumo único. do ProjetO de Lei da 
Câmara n• 132, de 1992 (n• 1.723/91, Dll Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aplicação e divulgação de índi
ces de desempenho de serviços de saúde, tendo 

Parecer favor.\veL sob n• 462, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Soàais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. nos termos do 
art. 235, do Regimento Interno.·· · 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido peioSr.l0 Se
cretário em exercício; Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.134, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do ~egimento Interno. re

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 
132, de 1992, a fiDl de que a mesma seja feita ua sessão de 5 de 
outubro de 1995. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros).- Em voteção o 
requerimento. - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer sen-
tados (Pausa.) · 

Aprovado. 
A matéria retoma à Oidem do .Dia na data estabelecida pelo 

Plenário.. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - Item 9: 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmaia o• 224. de 1993 (n• 217/91, na Casa de <rigem), 
que dispõe sobre inspeção em bam!gens, pontes, viadu
tos e obras de arte. tendo 

Pa=:er. sobn•389, de 1995, da Comissão 
- de Serviços de Infra-Estrutura, favor.\vel ao 

Projeto com emendas n"s I e 2-CI, que apreSenta, e Voto 
vencido, em separado, do Senador Femaado Dezena. 

A matéria constou da pauta' da sessão Oidinária de 29 de ju
nho passado, quando teve sua discussão adiada para hoje. 

Passa-se à discussão do. projeto e das emendas, em turno 
único. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavta, enceno a discussão. 
Em voteção o projeto, sem pre}lízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiiDaDCCer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação em globo das emendas com parecer favor.\veL 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

- sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Direta:a para a :reÇação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
> 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 224, DE 1993 
(N• 217/91, na Casa de origem) 

DL.põe sObre ilispeçíio em barragens, pontes, 
viadutos e obras-d~arte. 

O Con!l'."sso Naciocal decreta: -
Art. J• Ê obrigatória a verificação periódica das condições 

de estabilidade e conservação das obras-de-arte, pcmtes, viadutos e 
banagens, cuja ruptma implique riscos efetivos à segumnça dos indi
víduos oo. danos à ccooomia. à propriedade ou ao meio ambiente. 

§ ! 0 Para os efeitos desta lei. ficam estabelecidas as seguixi
leS definições: 

I - obra-de-arte é toda obra realizada em aterro, corte de 
terreno ou quaisquerestrub.J.Ias destinadas à contenção do solo; 

II- ruptma é a situação de colapso dos materiais de uma es
trutura ou obra, com perda localizada ou geral de sua capacidade 
de resistência, deixando de rumprir sua fmalidade. 

§ '?São situações de riSco efetivo. a que se refere o caput 
deste artigo, dentre outias: 

I- o comprometimento da segurança para o trifego de pes
soas-ou veículos; 

II- a possibilidade de deslizamentos de terreno sobre áreas 
urbanizadas, sobre rodovias ou ferrovias. sobre áreas de ativídades 
agropecuárias ou sobre áreas de reserva legal; 

rn - a possibilidade de ocotTêucia de ÍllllDdações que atin
jam áreas urbanas, benfeitorias rurais, estradas e outras áreas em 
que possam ca~ vítimas ou preju{zos.. 

Art. z• - E de respocsabilidade do proprietário da obra as 
verificações previstas no caput do art. 1° · 
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Parngrafo único. No caso de obras de propriedade do Poder 
Público, a responsabilidade recaiiá sobre o 6Qlão que as administra. 

Art. ,30 Para cada obra que se enquadre no art. 1° desta lei. 
deverá ser mantido um Livro de Anotação de _VIStorias, D.o qual 
constarão as anotações efetuadas por técnico devidamente creden~ 
ciado e registiado no Conselho Regional de Engenharia. Arquite-
tura e Agronomia- CREA. · 

§ J• O Livro de Anotação de Vistorias deverá oonter pelo 
menos as seguintes anotações: 

I - abertwa. constando o local, a data. a indicação da obra a 
que se refere e a identifiCaÇão do(s) proprietário(s) e do técnico 
responsável pelas inspeções; 

II- anotação, a cada tres: meses., pelo menos. da siblação da 
obra, com base em inspeção visual. smpre indicando se ela apre
senta ou não sioais que comprometam a sua segurança, tanto pelas 
suas condições estruturais como pelo uso a que está. submetida. 

§ z· o téallco responsável pela inspeção poderá solicitar, 
com. anotação no livro de Anotação de Vistorias. testes e ensaios 
complementares à inspeçãç visua4 sempre que jul~ necessário. 

§ 3°Emcasos de obras de arte de rodovias e fell'Ovias,o Li
vro de Anotações de VIStorias poderá referir-se a trechos de estia· 
da. englobando um conj:l.nto de obras. 

§ 4° O controle da segurança de banagens será feito attavés 
da iD.speção visual de aterros e estruturas, pelo controle do nível de 
água nO'reservat6rio e de leituras em piezômetros que_ controlarão 
o nível de água nos aterros. 

Art. 4• No caso de constatação de irregularidades, deverão 
ser anotados no Livro de Anotação de Vistorias: 

I- sua descrição e o risco que represezitün; 
n- as medidas necessárias para sua C01I'CÇão e o prazo má-

ximo para sua efetivação; · -
m- o peiÍcxio em que foram efetivadas a$ medidas eotreti-

vas e a conclusão sobre sua eficácia. --
Art. 5• Nos tennos desta lei. CODstituem cói:llravenção penai: 
I- o Dão-cumprimento do que dispõe o art. 1 O: 
Pena: multa em dinheiro e, caso a negligência resulte em 

acidente com vítimas ou prejuízoS materiais~ pena de dois a cinco 
anos de prisão; - ---- ---

n- deixar, o técnico responsável pela inspeção, -de fazê-la, 
ou negligenciar na. sua execução: _ 

Pena: suspensão das atividades proflssiottais e. caso a negli
gência resulte em vítimas ou preji~ materja.is. pena de dois a 
cinco anos de prisão: 

m- deixar, o proprietário ou respoosávellegal pela obra, 
de cumprir as medidas conetivas indica~ ·pelo téctúco responsá
vel pela inspeção: 

Pena: multa em dinheiro e, se a negligência resultar em víti
mas ou prejuízos materiais, pena de dOis a ~co anos de prisão. 

Parágrafo único. Além das penas previstas no caput deste 
artigo. os infuitõres desta lei estão sujeitos às demais responsabili
dades civis e cririiinais-previsias" nos Códigos Civil e Penal. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de um ano. contado da data de sua p1blicação. quando estabelecerá os 
valotes das multas em diDbeim e seus mecanismos de ahlaljzação. 

Art. 7" lista lei entta em vigor dois anos após a sna p1blicação. 
Art. go Revogam-se as disposições em cantrário. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N" 1-CI 

I) Dê-se ao pacl.grafo úoico do art. Z' a seguinte redação: 

''Parngrafo único. No caso de obras de proprieda
de do Poder Público, a responsabilidade recairá sobre o 

órgão que as administta ou sobre o concessionário w. 
permis~ionário cjue as utilize oo explore." 

EMENDAN-2-CI 

2) Dê-se ao inc~ I.§ 1°, do art. 3° a seguinte redação: 

'! - abertur.!, constando o local, a data, a indica
ção da obra a que se refere" a identificação do(s) pro
prietário(s) ou, se for o caso, do concessionário oti j:>ec
missionário, e do técnico responsável pelas inspeções.'' 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 15, de 1995 (n• 1504191, na Casa de ori
gem), que peo!be a captura de mamiferos aquãticos das 
Ordens Sirênia, CamívOia e Cetácea, e de #eis da Qo. 
dem Chelonia, em tenitório brasileiro, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer sob n•38b, de 1995, da Comissão 
- de lldocação, favoráveL nos termos de Substi

tutivo que oferece, cpm voto em sepazado do Senador 
Coutinho JOige. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão Oidiniria àé 
28 de junho último, quando teve sna disonssão amada para hoje. 

Em discnss[o. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário em exercício. Senador José Eduardo Dut:ra. --

. _fi lido o seguinte: 

. REQUERIMENTO N" 1.135, DE 1995 

Ssobor Presidente, 
Nos termos do artigo 279, lelnl b, do Regimento Interno do 

Senado Federal,requeiro seja o PLC n• 15/95, que proibe a captu
ra de mamlferos aquáticos das Ordens Sirênia, Carnívora e de Iép
teis da Ordem Olelonia, em território brasileiro, enviado à Comis
são de Educação para serq:eexaminado. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995.- Eduardo Sup6-
cy- Marina Süva. · · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa: 
lavra ao Senador Eduardo Suplicy, para justifiCar o requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Sr. Presidente, a Senadora 
Marina Silva. co-autora. fará a justificativa. 

O SR, PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa.. 
lavta à nobre Senadora Marina Silva. 

A. SRA. MARINA SILVA {Pf-AC. Para justificar ore
querimento. Sem revisão da cndom..)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o objetivo do requerimento, pedindo que o referido projeto 
também tramite na Comissão de Assuntos Sociais deve-se aos 
cootatos que tivemos junto ao Cemro Nacional dos Quelônios da 
Amazônia, 6Igão ligado ao lbama e à Fundação Pró-Tamar através 

.-da sua Presidenta que nos fez ver uma série de observações com 
relação ao referido projeto e, incinsive, em função do Projeto n• 
62195 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas deriva
das de condutas lesivas ao meio ambiente. Esse projeto é mni.fu 
mais abrangente que o projeto ora em tela. 

Em função disso, estamos requerendo a t:ramit.ação do 
mesmo para a Comissão de Assuntos Sociais, para que possa 
ser melhor adaptado ou apensado ao projeto a que me referi an
teriormente. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Em votação o 

requerimento. . 
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Os Srs. Senadores que o aprovaÍn queiram permanecer sên--
fados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A mat6ria sai da O:tdem do Dia pata o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 11: 
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O Sr. ROaaldo Cunha Lima- V. Ex" me pemli!eum~apute? 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Ouço com pmzer 

V. Ex•. 
O Sr. Rooaldo CDDha Uma- Seoador. desejo conobomr 

a maoifestação do Senador JOSSjilat Marinho. Enlerulo que é im
prescindÍVel a =sa da matma à audiência da Comissão de 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 24. DE 1995 Constituição, Justiça e Cidadania. Na foima como está redigido o 
(JDcluldoemOrdemdoDia nos tetmos art. ZO,é impoosfvelaaplicaçioda noanapenal. Vai-se punir o fa. 
do art. 91, § 3•, do Regimento Intemo) bricante porque veodeo ao iDtermedimio qne passou pora o con

cessionário e dali pam o fomec:edor at6 dlegar ao comumi<lol'l É 
Dísalssão. em turno único. do Projero de Lei do imposslve1, nos tennos em que se encontm. A =dito qne a audiSn

Senado n• 24. de 1995, de autoria do Senador Odacir cia da Crmi.,.iio de Justiça é iiiiprescindÍVel, pam a melhor eluci-
Soares, qne dispõe sobre a p-oibiçio de venda de bebi- daçio da matéria. ~ ~ 

das alco61icas pora menores de 21 anos e da outms pro- O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA-Sr. Plesidente, for· 
vidéncias, tendo nrulo à Mesa um Ie<JUerlmenro, qne posso formalizar, no sentido 

Pa=er favorável, sob n• 451, de 1995, da Comissão de qne a matéria vá à Crmi..W de Coostiluição, Justiça e Cidada-
- de Assuntos Sodals. ~ nia, pelas razões aqui adozidas. Mnito obrigado. 

Ao projero niio fomm oferecidas emendas nos tem1os do O SR. PRESIDENTE (Rc:oan Calheiros) - A Pxosid&cia 
art. 235 doRegim:ntolDtemo. aguarda af=laçiode V.Ex'. 

Pa=-se à disalssiÓ. Solre a mesa, requerimenro qne sem lido pelo Sr. 1° Seae-
Coneedo a palavm ao nobre Senador José Ignácio Feneira, tário em exerclcio, Senador José Eduardo Dlma. 

pam discutir a matma. ~ ~ • 'do 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERRREIRA (PSDB-ES. Para E li 0 aprovado 0 seguinte: 

disaltir. Som revisão do omdor.) - Sr. I'Iesideote, Srs. Senadores, REQUERIMENTO N" 1.136, DE 1995 
lamento- qne o eminente Senador Odacir Soares, que é o autor da 
matéria, não esteja ptesente. A intenção do projeto é muito boa, Senhor Presidente, 
mas há uma impossibilidade, pelo menos pela minha 6tica, de ser Nos 1ern1cs do art. 279, al!noa a, do Regimmro Intcmó, re-
ap-ovado o projeto pelas razões qne expmei a seguir. qneiro adlamonro da disal..W do Projero de Lei do se!Wio n• 

o projero diz: 24/95, a fim de qne sol= ele seja ouvida a Comissão de Constitui-
- çio, Justiça e Cidadania, 

"Art. 1•. É proibida a venda de bebidas álcoolicas Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995.- José lgDádo 
pam lllOIIOles de 21 anos. Ferrelna. 

Art zo. Os infi:aloo:s, ~ fomecedotes,
w iotennediá.Iios, se:cio pelmlizadoo; com a reclusão pek> 
pedodo de seis meses a dois anos sem direito asursl•"· 

Co100, aqni, configuramos a ~ncia de um ilicito, teiOOs 
qne descrever claramente esse ilicito. S6 podo haver pÜniçio pam 
um iliciro qne está claramente configmado. Diz o p-ojero que "os 
i.n1iatores, sejam fomeeedores, vendedores ru intermediários, se
rio penalizados com a reclusiio pelo perlodo de seis meses a dois 
anos sem direito a snrsis''. Eu não vejo romo se possa punir, além 
do vendedor, o fomocodor ou os inteJ:mediárioJ;. Quer <fi=, posso 
punir sim, Sr. Presidente, se entender que essa matéria possa ense
jar um tipo de ilícito com e..e gxavame - a pena me parece muito 
forte -, posso punir o vendedor. Não p<.>sSo punir o fomocodor 
nem o inte:nnediãrlo. Pmque não há como fazer uma relação entre 
o anhuus do fomeeedor e do inleJ:mediário e o ato praticado, qne 
seria a venda de bebida alco6lica a um menor de 21 anos. Quem 
vendeu, efetivamente, foi apenas aqnele qne entrou em ~ 
com o C<l!Dpilldor. o fomec:edorprove o vendedor do produto sem 
a intenção de que ele chegue u· mãos de um menor de 21 anos, a 
partir do momenro qne isso seja configmado como ilicitude. 

O Sr. Josaphat Mariullo- V. Ex' me pemrite um aparte? 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Ouço com pmzer 

V. Ex•. 
O Sr. Josaphat Mariullo- V Ex' não adia que sua axgu

mentação, que me parece proceden~ conduz a que a matéria vá à 
Comissão de Constituição Justiça e Cidadaola? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Agmdeço o aparte 
de V. Ex'. Eu imagicava que a matma havia~ pela Comissão 
de Constjtniçio, Justiça e Cjdadanja Tomei contatocom ela agora. 

A partir deste aparte, foonulo um Ie<JUerimeniO, no sentido 
de qne a mat6ria vá ii. referida Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A matétia, na 
fcrma so!ic:ila<K vai A.Comissiio de Constiluiçiio, Justiça e Cida
dania para o reexame devido. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item 12: 

DísaJssão. em turno único, do ProjeiO de Lei do 
Souado n• 161, de 1995, de autoria do Senador Jos6 
Eduardo Outra, qne alten a Lei rt' 8.()31, de 12 de abril 
de 1990, e dá oolllls provid&lcias, tendo 

Parecer. sob n• 443, de 1995, .da Comissão 
- de Assuutas Econômloos, favorável, com voto 

vencitlo do Senador Jooas Pinheiro. 

Ao projero não foram oferecidas emendas~ nos teimos do 
art. 235 do Regimento lnlemo. 

Solre a mesa, requerimento qne sem lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exerclcio, Senador José Eduardo Dlma.. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.137, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teriOOs do art. 279, aJ!noa., do Reghnenlo Inta:no, re

qneiro o adlamonto da disa1ssi0 do Projeto de Lei do Senado n• 
161, de 1995, qne altera a Lei n• 8.()31, de 12-4-90, e dá outms 
providéucias, a fim de qne a mesma seja feita na sessio de S de 
outubro de 1995. 

Sala das Sessões, 24 de agootode 1995.-Sérgio Mac:hado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em votaçio. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Piesidente, peço a pala· 

VIa para encamjnbar a votação. · 
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O SR. PRESIDENTE (Rerum Calbeiros)- Tem a palavra O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa· 
V. Ex•. laVIa para encaminhar. 

O SR. JADER BARBALHO tpMDB·PA. Pam encami- O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Mesa escla· 
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e SI>. Senado- =e aos SIS. Sena<lo<os que. de acordo com o art. 310, parágrafo 
res,. o Jornal do Brasil,. boje. tiaz a seguinre matéria: "Simonsen t1nico. o ei)C8J1l;nharnento de votação de requerimento é limitado 
diz que Governo é mentiroso''. ao signatário e a um representante de cada Partido ou- Bloco Pará-

Na m.at&ia, é dito: meDlar, salvo nas homenagens de pesar. 
Ao conttmo do que afirmou o Presidente Femmdo Hemi- Coneedo a palavm ao Senador Eduardo Suplicy. 

que Cmloso, Simonsen diz 'll'e o Govemo j& socorreu, de uma O SR. EDUARDO SUPUCY tpT-SP. Pela ordem. Sem 
certa forma. o banco baiano. ""E menlim dizer que o Banco Ceutm1 revisão do orador) - Sr. Presideute, falari. em nem<: da Liderança 
nio ajldw o Banco. U fomm aplieados R$3,5 bilhões". do PT, eontmriamente ao requerimento de adiamento, o Senador 

Sr. Presideute, a Casa há de eo1Imlhar que, no _..,.;ooa. Joaé Eduardo Outra, primeiro, por ...- 3lltor do projeto; segundo, 
mento de um pedido de pdjgmento, o Uder do PMDB tmga à dis- por ter trabalhado na V ale do Rio Doce e ccmhec:!-la em profundi
cussiio um assunto divetSO, Ielativo 1 polémica questio do Banco dade. S. Ex" exetcia naquela e!llJ'I=l a função de geólogo. mas 
Eamômico. É que fiquei atento a esses R$3,5 bilhões - esse di- teve que se licenciar quando da sua eleição para o Senado. 
nheiro 6 público; 6 dinheiro do oontribuime ·, os quais, deade o Pa< esse motivo, S. Ex' falari. em nome da Liderança do PT 
infcio do ano, o Banco Central eolocou em favor de um banco sobre o assunto. 
malgezmciado e tamb6m acusado de fmude. . O SR. PRESIDENTE (Rerum Calbeiros)- Concedo a pa· 

A Vale do Rio· Do_ce. segundo noticW:io, r;staria valendo Javm ao nobre Senador Joaé Eduardo Du1m, para encaminhament.o 
US$16 bilhões. Como o Govemo tem 50%, seriam US$8 bilhões. de votação, em substiluiçio ao Senador Eduardo Suplicy. 
Enfio, pnúicamente o Banco Central enficu no Banco Beonilmieo O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, eu j& ha
quase a metade do que vale para o Govemo a Vale do Rio Doce. via solicitado a palavm antes, como Lidecdo PP. Indago do Sena
Enfio, =io que está na hora de nós disaltinnos aqui a questio da dor JoaéEduardo Du1m seS. Ex'oede-me a palavm. 
Vale do Rio Doce. Sou contia o adi'"'"""' desta matiria. O SR. Jost EDUARDO DUTRA - Conoedeiei a vez ao 

O Seuador Joaé Edu8%do Outra está ootTet!ssimo. Está na nobre Senador Bemardo Cabral e falam em seguida. 
ha<a de o Congr.sso Nacialal Ieivindicar que, na ap<eeiaçi!O da O SR. PRESIDENTE (Rerum Calbeiros)- Coneedo a pa-
privalização da Vale, o Congiesso conheça as condições. O Presi- Javm ao Senador Bemardo Cabml, pelo PP. 
dente do BNDES veio à Comissio de Assuntos Eeon&nicos e de O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para encaminhar. 
Infm-Estrutnra e nio esclan>c<u nada a este respeito. Muito pelo _ Sem Ievisão do oradO<) - Sr. Presidente, feitas algomas =salvas 
c:an.trário~ deixou-nos muitas dtividas a respeito da validade de se ao tircteio verbal do meu eminente Lider Jader Barba:lb.o. quando 
vender, isto sim. uma emposa govemamental bem-ge=~Ciada. se ..,feriu à getineia do Banco Ecmômieo - nio quero •JXl'Ciar 

_que hoora o Bmsil, que honra as empresas estatais deste País e que esse ponto-, a Lidemnça do PP"""""""' aos seus coinpanheiros que 
de fato 6 de interesse plb!ieo. •"""P""'= a vctaçio <Xllllrária ao adi!!DlMIIo do Iequerimento. 

Em nolne da minha região, em nome do meu Estado, o De modo'qtle sou favorável, ne~ ponto, ao eminente Lidei-
~ onde a Vale hoje tem os seus maiores interesses, em nome Jader Bubalbo. · 
do Brasil e levando em conta que a Vale Ievru em sep favor, no · O SR. PRESIDENTE (Renan Caibeiros)- Conçedo a pa-
govemo militar do Presidente Figueúedo, SOO mil hecw.s do m<U lavea ao nobre Seuador Joaé Eduardo Outra. 
Estado sem pagar um centavo para o govemo estadual, lá onde O SR. Jost EDUARDO DUTRA tpT -SE. Para encami
está a maior =• minem! do mundo, Sr. Presidente·- perdoe- nhar. Sem Ievisão do orado<.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
me o Deputado S6rgio Machado ~. a Liderulça do PMDB nio n:s, solicito a esta Casa que aprecie este projeto sem qualquer pre-" 
pode, neste moDJ<Dto, de forma alguma. acêitar o adiamento, conceito, pelo fato de ser originário de um Senador do Partido dos 
quando se vê dinheiro ptlblico sendo jogado fora, quando se assis- Tillbolbacloo:s. Em absoluto, nio se tmla de wn projeto de oposição. 
te ao Govemo quenmdo vender a Vale do Rio Doce por quase a Gostaria. :inclusive, que os Srs. Senadores afenrassem para o 
metade do valor que receberia se comparad<:> ao que foi gasto pelo que o projeto propõe: 
B= Central. de forma i=sponsáve~ no caso do Banco Eoonô- ''Dependerá de autorização legislativa do Congresso NaciO: 
mico. Sabia-se, deade o infcio do ano, que o Banco estava em difi. na! qualquer modalidade opetacional de desestatização da Compa-
culdades e, naquele momento, deveria tec havido a intervenção. nhia Vale do Rio Doce." 

Há dinheiro público sendo gasto sem controle, sem liscali- Portanto, nio exclui, a priori. a Companhia Vale do Rio 
zação e ainda se qua vender o pahiml\nin nacional sem que o Doce do Programa Naciooal de Desestatizaçi!O. 
Congresso Nacialal poso& aoompanhar. Exse é um projeto que merece a votação unânime desta 

Enfio, Sr. Presidente, eoino Lider do PMDB, peço descul· Casa, por tratar de Iesgatar uma pmrogativa do Congresso Nacio
pas ao companheiro Ságio Machado, mas encaminho CCiltmria· nal. entregue, atmvés da Lei n° 8.031~ por um Congresso acuado~ 
mCille ao adiamento. Que o Congresso defina se a Vale do Rio em final de mandato,. em março de 1990. 
Doce, se o seii patrim&io. se as suas jazidas devem ser vendidas O que temos de lembmr, Sr. Presidente, SI>. Senadores, é 
para o Governo se capitalizar, para que o Govemo possa enfmltar que a Vale do Rio Doce nio é uma sidenirgica. um baneo ou uma 
o d6ficit púb!ieo. padaria. mas uma empresa que tem eoucessõos de exploração do 

Ob...-vamos, por um lado, que o Banco Central nio cuida subsolo bmsileiro. Pelo art. 176, a propóedade do subsolo é da 
do dinheiro público e o eoloca nas mãos de quem gereneia mal; União e concedida às empresas. 
por outro lado, o Governo quer vender aquilo que pertence ao Lembro, inclusive, que a Vale do Rio Doce detém eon-
povo bnlsileiro e que é bem gerenciado. cessões de exploração da maior província minem! do mundo, 

Nessas NWJdições, Sr. Presidente, Ieeomendo à Bancada que que são as minas de Caiajás, que s6 foi eoneedida em sua lota
vote contrariamente ao adiamento e a~to a V. ex• um reque- lidade para a Companhia Vale do Rio Doce por se tratar de uma 
rimento no sentido de que a votação seja nominal empresa estatal. 
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Portanto, .o que pretendemos, através desse projeto, é qUe a lugar, S:oStariá. de dizer que, numa matéria tão delicada e tão lm.~ 
discussão da privatização da Companhia V ale do Rio Doce, que portante como essa. um requerimento de adiamento dessa natureza 
até agora está relegada apenas aos dJ.amados grupos qé estudo, aos evidentemente ensejará melhores oportunidades par.t que esta 
técnicos e tecnoCratas do BNDES. venha para esta Casa, poiqUC Casa teDha condições de ouvir aqueles que tiverem contn"buições a 
este é o foro privilegiado paxa discutir um assunto de la! m•gnitnde oferecer ou que tiverem participação oo procesSo. Acrectito qUe a 

Temos que nos conscientizar de que os Srs. Deputados e Comissão terá me1hor oportunidade· de uma visão mais completa 
Senadores, como legítimos representantes dos Estados e da Fede- ouvíndo os depoimentos. 
ração brasileira. são os que detêm autoridade P""' opinar se a V ale O nobre Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB, diz teaJ. 
do Rio Doce deve ou não ser privatizada, particula.nnente os que mente. no início de sua assertiva, que o Senado haveria. de estia
representam os Estados do Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Espí- Ilhar, pois S. Ex" estava lendo um artigo do ex-Ministro Mário 
rito Santo, MiDas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro, onde a Vale Hemique Simonsen. com reJasão aos números do Banco Econô-
do Rio Doce atoa diretamente. e em outros, como o Estado do mico, com o projeto em tela. E claro que entendemos o que S. Ex• 
Amazonas, onde aquela empresa possui centros de pesquisa. quis dizer. Apenas considero que as situações são diversas, em Vá-

Faço um apelo ii Udetmça do Governo, no sentido de sen- rios campos de atuação. Na Jrineiia. como aqui já leve esta Udo
sibilizar o Presidente Femando Henrique Cardoso, que, apesar de rança a oportunidade de dizer, visou-se não defender aqueles que 
tudo, OOilSidero um demoaata, da necessidade de dividir com o administruam injustamente ou que administraram com irresponsa
Congresso Nacional a responsabilidade pela privatiZação de uma bilidade, aqueles que devem, evidentemente, pagar pela situação; 
~mpresa. tão importan~ e isso nãO constilllirá demérito algum mas está-se visando à gar.mfia de nove mil empregos, está.-se vi-
para Sua Excelência, por)evar em consider.lção, "inclusive, que saneio aos cotreDtistas, .investidores e poupadores. Diria, então, qUe 
aquela Companhia não explora apenas a lliÍileraçio, mas o trans- são situações dispares, situações divexsas, com eSticas difereutes. 
porte, os recursos naturais. Mais do que isso, tem sido uma agên- Repito: o PFL vai recomendar a manutenção do reqtieii
cia de desenvolvimento P""' diversos Estados do Brasil. A Vale melllo de adiamento, tendo em vista exatamente a posstbilidade de 
4<> Rio Doce chega onde normalmellle a ação do Estado não alcan- o Senado municiar-se de mais dados palll melhor opinar e discutir 
ça. A V ale do Rio Doce tem cOIIlnbuido, atiavés de seu Fundo de sobre a matéria. 
DesenvolvímelllO, pallliiabaihos de educação, de saneamento bã- O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a pa-
sico, de saúde, concedendo empn!stimos subsidiados e emprésti- lavm como Líder, P""' eneantinhar votação. 
mos a ftmdo perdido. tendo já atendido a centenas de municipios O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa-
de Minas Gerais e do Espírito Santo. lavta ao nobre Senador Valntir Campelo. 

Lembro, também, aos Srs. Senadores que, por deliberação _ O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB~DF. Para ern:amí-
do Conselho de Administtação da Companhia Vale do Rio Doce, Ilhar.)- Sr. Presidente. serei breve. 
a partir do ano passado, esse Fundo de Desenvolvimento foi esten- Depois de oUvir aqui essa discussão aiDpla sobre a matéria e 

-dido para todos os outros Estados onde a companhia atua. não ter constatado a defesa do autor do requerimento, não teDho 
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• me pennite um aparte, nenhuma :razão para votar favoravelmente a esse adiameDto; parti-

nobre Senador? -- - ---- cularmente não tenho. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Ouço V. Ex', nobre Dessa forma, qÚero fazer o eoc•minb'llllellto contr.lrio a 

Senador Josaphat :tvfarinho. esse requerimento. Voto contia o requerimento e recomendo à mi-
O Sr. Josapbat Marinho- V. Ex• poderia preStar um es- nha Bancada votar contrariamente. 

clarecimento a ntim e. creio, ao Plenário. N"ao há editais, jâ publi- A SRA. JUNIA MArusE - Sr. Presidente, peço a palavra 
eados, palll a privatização da V ale do Rio Doce? · pela liderança do PDT. · 

O SR. PRESIDENTE (RO!Wl Calbeiros) - Senadoc José O SR. PRESIDEJIITE (Renan Calheiros)- Concedo a pa: 
Eduardo Dutta, V. Ex' não pode ooooeder aparles, pois se b:ata de lavra à oobre Senadora Junia Marise. 
eneantinhamento de votação de requerimento. . · O SRA. JUNlA MARISE (PDT-MG. Para eneantinhar ve>-

0 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Existe um decreto ração. Sem revisão da or.odora.)- Sr. Presidente. SI's e SJ:S. Sena
que inclni a Companhia Vale do Rio Doce no Progruna Nacional dores, tenho em mãos um artigo publicado no joinal Correio Bra
de Desestatização e há também um edital já pronmlgado? convo- ziliense; trata-se de matéria muito imeressante,. muito importante: 
canelo as empresas que irão fazer a avaliação da Companhia Vale ''Prêmio Mauá- Veja como a ValeChegoo. Lá10

• 

do Rio Doce. . O i'remio Mauá foi instirnido pela Bolsa de Valores do Rio 
Portanto, como o processo de avaliação conlinuar.l em cur- de Janeiro, Jornal ck,. Brasi~ Associação Comercial do Rio de Ja

so, entendemos que a palavra final sobre se a Vale do Rio Doce neiro e Associação Brasileiia das Companhias Abertas, em reco-
será ou não privatizada e, se isto oc:orrer? a forma como se datá o nhecimento ao trabalho das sociedades de capital aberto, pela sua 
processo, terá que ser do Congresso Nacional, poxque. aí sím. esta- política de total transparênCia no relacionamento com os adoniS
remos resgatando as prerrogativas deste Congresso. que --volto a ~ pela clareza e freqiiência da divulgação 4e suas demoosttações 
frisar- foram dadas. a partir de um cheque em branco, pelo Con- fmanceiras, pela eficiência .ôo atendimento aos acionistas. A esro-
gresso anterior?aovotaraLein° 8.031. Iba da Vale foi expressiva: 41% dos votos dos 50 maiores fundos 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) de pensão. 50 instituições fmaneeil:as, entre administradoras de re-
0 SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a pala- cur.;os externos e fundos de investimentos em ações. 15 procura-

vrapeloPFL. ---- dores da BVRJ, 30 represenlalltes das cotretoras de valores, 15 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa- jornalistas especializados, 50 aualistas de mereado e 40 investido-

lavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. res pessoas físicas. Ganhar o Pcêmio Mauá 94 foi motivo de muito 
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PI. Pam eneantinharve>- OigU!ho P""' a Vale. uma empresa respeitada no mundo inteiro 

ração. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidellle, SI's e Srs. Sena- pela qualidade de seus produtos e pela pontualidade na entrega a 
dore~ ouvi atentamente os encaminhamentos de votação na tarde seus clientes. Além de ser a maior produtora e exportadora de mi-
de hoje relativamente ao requerimento de .adiamento. Em primeiro nério de ferro do IIDindo, a V ale também atua com sucesso em ou-
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tras áreas: miner.oção de ooro, bauxita, maoganês, cobre, caulim, O SR. JADER BARBALHO - Sr. PresicJente, peço a pala
potássio, feuo silício, afumiD.a.- alumínio, celulose, papel. portos, vr:a., p.ua um esclarecimento. 
li3llSpOrte maritimo e ferroviário, totali=do 45 empresas entre O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros)- Caocedo a pala-
coligadas e controladas. vra a V. Ex•. 

Sr. Presidente, pan orgulho do Govemo brasileiro, lê-se a O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pm:a um escla-
chancela: "Brasil. Govemo Fedeial. Ministério de Minas e Ener- recimento. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, haverá vota
gia. Companhia Vale do Rio Doce". ção nominal para saber se vai haver votação nominal? Ou seja. v O-

Enquanto o Governo comemora a entrega do Prêmio Mauá ta.ção nominal paxa o meu requerimento de votação nominal para o 
para a Vale do Rio Doce está. ao mesmo tempo~ tentando entregar projeto? -
o seu controle acionário nas mãos que não sabemos de quem setá. O SR.. PRESIDENTE (Renan Caib.eiros) - Exatamente, 
Portanto, penso que a aprovação desse projeto resguarda,. sobnmJ- Senador Jader Barbalho. 
do, o Cougm;so Naciooal e o Senado Fcdetal da cfiscussão de um O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presideute, Dão estoo 
processo de privatização :representado por uma empresa do porte entendendo. Preciso de uma explicação. Vai haver um requeri
da Vale do Rio Doce. mento de votação nominal para saber se votaremos o meu requeri-

Até agon, o BNDES Dão deu explicações ttansparentes ou mento de votação nominal? Estou com uma dif!CUidade c::nozme, 
plausiveis ao Senado Fcdetal, à Câmara dos Deputados ou aos de- Sr. Presidente, 
bates civis a que tem compsrecido. O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros) - Exa!amente, 

Eonmrinhal'T}C><; contia o adiamento da votação deste 'proje- Senador Jader Barballio. O requeQmento de V. Ex• pede que haja 
to, Sr. Presidente. • · votação nominal I""" votação do requerimento do nobre Senador 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, Sêrgio Machado. É exatamonte essa a colocação feita por V. Exa. 
requerimento que será lido pelo Sr. i 6 Sectethio em cxeidcio., Se- - -Na vOtaÇão: do tequ.erimento de V. Er ioi solicitada vota-
nador Josê Ednaido Outra. ção nominal, e é exatamente o que a Mesa vai proceder. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.)38, DE 1995 

SeDbor Presidente, 
Nos lemlos do art. 294 do Regimento lutemo, requeiro vo

tação nominal para o Requerimento n° 1.137 de adíamemo de dis
cussão do Projeto de Lei n' 168,de 1995. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Jáder Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em votação. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço a palavra 

para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Rc::nan Calheiros)- Coucedo a pala

vrn. ao nobre Senador Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PH.-ES. Para enCaminhar a 

votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, evidentemente 
que se tiata de uma matéria de muito interesse, priilcipalmente 
para nós que somos do Espíriió Sgmto, que talvez seja o Estado 
que pode afmnar, em toda a plenitude, a impoitância da Compa-
nhia V ale do Rio Dooe. . 

O requerimento do Senador Jadet Barbalbo pedindo a vota
ção nominal é acolhido por nós. Teremos a votação nominal do re
querimento, mas, neste iilstànte, em virtu4e "ele se tei instaurado o 
debate de uma maneil'a. até certo txmto imprevista.. quero deixar 
claro que nos reservamos o direito de examinar meJhor a matéria e 
a profundidade do requerimeDto; IaZãO~pela qual, Sr. Presidente, 
solicitamos. em ilome-âa Liderança do Governo. a votação nomi
nal do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Rc::nan Calheiros)- Em votação o 
requerimento do Senador Jadet Barbalho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pen:na.necer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço verifica

ção de quorum, com o apoiimerilo dos Senadores Séigio Macha
do, Lúdio Coelho e Bello Pa<ga. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Srs. Senadores, 
queiram ocupar os Seus lugares pam a verificação de quorum soli
citada pelo nobre Senador E1cio Alvares. (Pausa.) 

Faço um apelo aos Srs. Senadores que se eocool:ram em seus 
gabinetes que venham ao plen.lrto, pois texcitiOSvotação nominal 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, como não 
estou entendendo, em face dessa cilctmstância, e pua não complicar, 
não criar dificuldade, retiro meu requerimento de votação nominal 

Questões dessa Datureza eu já Dão entendia quando eram le-
vantadas. Isso ocorria quando eu estava iniciando minha caneira 
como vereador, na Câmara Municipal de Belém. 

Retiro o __ meu requerimento, e V. Ex• coloca em votação 
.... imediata o requerimento de adiamento. _ 

O SR. PRESIDENTE (Rc::nau Calheiros)- A Mesa aguar
da que o Senador Jader Barbalho assine o requerimento de retirada 
deste requerimento.(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I' Secre
tário em exercício, Sr. José Eduardo Outra. 

É lido o s~guinte: 

REQUERIMENTO N' 1.139, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno. requeiro_ a 

retiiada do Requerimento n• 1.138195. . 
Sala das Sessões. 24 de agosto de 1995.- Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Mesa defere 
o requerimento, nos temtos do art- 256, § 7:', a, do Regimento ln
temo do Senado Fedetal. 

V amos votar o requerimento de adiamento do Senador Sér-
gio Machado. . 

Como vota o Líder do PMDB? 
O SR, JADER BARBALHO - "Não", Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiros) - Como vota o 
Líder do PP? 

O SR. BERNARDO CABRAL - "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Como vota 0 

Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- ''N"'ao", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)"- Como vota o 

Líder do PTB? 
O SR. V ALMIR CAMPELO - "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Como vota a 

Líder do PDT? 
A SRA. JÚNIA MARISE- 'Wao", Sr. Presidente. 
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o SR. PRESIDENTE (Renãn éal!ieiros)~ Como votà o 
Líder do PPR? 

O SR. LEVY DIAS- "Não", Sr. Presideote. 
O SR. PRESIDENTE (Ren:m, Calbeiros) • Como vota o 

Llder do PSB? . 
&careço se o Líder do PSB quer en~mjnhar a _orientação 

de sua bancada. (Pausa) · 
Com<> vota o Líder do PPS?(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calbeiros) - Como vota o 

LlderdoPSDB? 
O SR. SÉRGIO MACHADO • "Sim", Sr. Presidente, fa

voxavelmente ao requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) ·Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queíram 

permmeeer sentados.(Pausa.) 
Está rejeitado o requerimento. 
O SR. ELCIO ALVARES ·Sr. Presidenre, peço a palavxa 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) ·Concedo a pala

vra pela ordem ao SenadoiElcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem.)· Sr. 

Presidente, teqUeiro votação nominal do requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Como vota o 

ÚderdoPfL? 
OSR. HUGO NAPOLEÃO. 'Sim". Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço verifica

ção de quorum. 
O SR. ANfONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros). Concedo a pala

""' pela ordem ao Senador Antonio Carlos Valadares. 
O SR. ANfONIO CARLOS V ALADARES (PP .SE. Pela 

ordem.) - Sr. Presidenle, já foi proclamdo o resultado. 
O SR. ELCIO ALVARES - Só estou pedindo verificação 

de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Encareço que 

V. &• peça o apoiamento e formali7e o pedido. · 
O SR. ELCIO ALVARES - Eu e os Senadores Sérgio Ma

chado, Bello Parga e Lildio Coelho. 
O SR. PRESIDENTE {RellJIII Calbeiros) - Sxs. Senado«$, 

queiram ocupãr os seus lugares para a verificação de quorum soli
citada pelo nobre Senador Elcio Alvares, COif:1 o apoiamento dos 
Senadores Lúdio Coelho, Bello Parga e Sérgio Machado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente. peço a pala-
vra pela ordem. . · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Coocedo a pala
vra a V. Ex•. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-P~ Pela ordem.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o PfL, que é favOiável ao adia
mento, declara-se em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Fica regisliado 
em Ata que o PFL está em obstrução. 

O SR. ANfONIO CARLOS V ALADARES - Sr. Presi
dente, peço a palavra parn uma questão de otdem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) ·Concedo a pala-
vra a V. Ex•. . 

O SR. ANfONIO CARLOS V ALADARES (PP.SE. Para 
uma questão de otdem.) - Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, a 
meu ver. este requerimento que pede a tomada dos votos nominais 
deveria ser feito anterior:meo.te à votação. Depois de proclamado o 
resultado, parece-me improcedenre o pedido. 

Sr. Presidente. gostaria que V. Ex• julgasse essa questão de 
ordettL 

O SR. PRESIDENfE (Renan Calheiros) - Senador Anto
nio Carlos Valadares, de acordo com O Regimento, o momento 
oportuno de se colocar em votação esse requerimento é exatãmen
te após proclamado o resultado da votação na formado Regimento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidenre, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Coocedo a p:ila. 
vraa V. Ex•. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela ozdem.)
Sr. Presidente, Sr's e Sxs. Senadores, requeiro a V. Ex" que não 
considere a declarnção de obstrução do PFL, uma. vez que esse 
Partido já votou. O PFL está obstruindo posteriormente à votação. 
Trata-se de uma obstrução epigonal ou adventícia, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidenre, peço apa
lavra peJa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Reo.an Calheiros) - Cóneedo a pala
vra a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT.SP. Pela ordem.)- Sr. 
· Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de refozçar a questão de 
ordem do Senador Roberto Requião. Para um Partido declarar-se 
em obstrução, precisa fazê-lo 3Jl1es da votação da matéria- Portan
to, agora não cabe ao PFL declarar-se em obstrução. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala
vra ao Senador Pedro Simon pela ozdem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem.)- O PfL 
pode começar a oJ:?stru.ção ao Governo no momento em que quiser. 

_Se está iniciando agom, é um Jlro!!lema do PfL. 
O SR. HUGO NAPOLEAO - Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem. ·-·· -
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala

vra ao Senador Hugo Napoleão pela ordem. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem.) - Sr. 

Presidente, apenas parã. declarar que a votação não se concluiu 
ainda·. O processo de votação estâ ein andamento. Eu disse qual 
era a posição manifesta~·no enc;.Jmjnhamento de votação e decla
rei o partido em obstrução. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O resultado foi proelama, _ 
do, Senador Hugo Napoleão. -

O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) -A Mesa está, na 
fonna do Regimento, repetindo a votação para se confirmar ore- -
sultado que foi dado anterior;nente, qual seja, a votação simbólica 
encaminhada pelos Líderes. E uma determinação regimental que a 
Mesa tem que obedecer. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a palavta 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala
vra ao Senador Elcio Alvares pela otdem. 

O SR. ELCIO ALVARES (PfL-ES. Pela ordem.) - Sr. 
Presidente, é evidente que esse aqui não é o primeiro instante. Ve
rificada a votação dos Líderes, assiste ao grupo de senadores o di
reito de requerer a votação no.minaJ. O que está sendo feito, Sr. 
Presidente, é anti-regimental. Mantemos o nosso requerimento e 
vamos fa.zer a votação nominaL __ 

O SR. ~RESIDENfE (Renan Calheiros). Vamos proce
der â votação. E assim que manda o Regimento ln temo do Senado 
Feder.ú. 

OsSzs. Senadores já podem votar. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidenre, peço a pala

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Coneedo a pala

vra a V. Ex• pela ordem.. 
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PÂ. Peíi Ordeln..) -
Sr. Presidente, solicito que V. Ex .. acione as campainhas. pcm:p1e 
tivemos uma votação nomiDa.I e há pooco havia número, então os 
Senadotos devem estar na Casa- E depois não desejaria que, por 
falta de alerta da Mesa, os companheiros que estavam presentes há 
pouco pudessem perder o jetom. 

O SR. PRESIDENTE (Re!Wl Calheiros)- A Mesa 1embxa 
mais uma vez qrie a votaçio seiá noniinal.. 

O SR. PRESII)ENn; {Re!Wl Calheiros)- Conoedo a pala
VIa ao nobre Senador Jader Barhalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, não tivemos quorum 
neste momento, apesar de o termos tido há poucos instantes paxa a 
outra votação nominaL Considemndo que hoje é quinta-feira e, 
por decisão do Senado, na sexta-feira não haverá pauta, indago a 
V. Ex• quando esta matéria voltará à pauta. 

A SRA. JÚNJA MARISE ·Sr. Presidente, gostaria de sa-
ber se a votação será feita pelo sistema eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE {Re!Wl Calheiros) - Sim. 
Vamos proceder à votação. 
Todos osSrs. Senàdoresjá votazam? 
Os Srs. Senadotos Podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- O PT vota "Não". 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, pela Ol'dem. 
O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - Concedo a pala-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Na próxima tec
ça-feira. 
· O SR. JADER BARBALHO - &a o que gootaria de saber. 

Continuamos, portanto, na terça~feira. 
O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros)- N'ao há quo

rum. Na forma regimental, a Presid&.cia suspende a sessão por 
dez minutos, pata repetir a votação do requerimento. 

Está suspensa a sessão. 

VIa ao SenadorJader Barl>alho. (Suspensa àS 17h23min, é reaberta às 17h34min.) 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela Ol'dem. 

Sem revisão do orador)- Sr. Presiden"'- estamos votando, nêsse O SR. PRESIDENTE (ReDaJl Calheiros)- Está reaberta a 
momento, a verificação de quotum? , sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Re!Wl Calheiros) - Não, Senador. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a pala-
Estamos votando a verüicação de votação do requerimento. vra para uma questão de ordeo:l. 

O SR. JADER BARBALHO - Estamos votando, portanto, O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - Concedo a pala· 
o requerimento. Alerto minha bancada para votar''Não". vraa V.Ex•. -
. O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presiden"'- peço a O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pata uma questio 

palavra pela ordem. de ordem. Sem revisão do aador.) - Sr. Presidente, Srs. SenBdo-
0 SR. PRESIDENTE (Re!Wl Calheiros) - Concedo a pala- res, desejo oferecer uma questão de ordem, agora que a sessão foi 

VIa ao Senador Gilberto Miranda. reaberta, porque há precedente. • 
O SR. Gfi.BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela ordem. Foi requerida ~verificação de votação, _no momento oportu-

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente pediria a V. Ex" que can- no, pelo Senador Elcw fllvares. Na ÍO!llla regunental, S. Ex" apon-
• . ' . too, além do seu p<6prio nome, ootros tr€s Senadores para apoia-ceJass; o voto daqueles que já votanun. dado o esclaxecimenf? que - :rem 0 requerimento de verificação de votação. Tratavam-se dos 

V. Ex . prestou ao Senado< Jader Barl>alho. Sem esse esclarecimen- Senadotos Beiio Parga, Séxgio Machado e Lúdio Coelho. 
to. mwtos Srs. Senadores e~vam pe~~ que estavam votando TIVe um pouco de dificui~ em visu_alizar o painel- Santa 

-só a presença. ou seja. se bavm quorum w nio. Catarina não tem a ventura de sentar-se às primem filas de cadei-
0 SR. PRESIDENTE (ROlWl Calheiros)- A Mesa já repe- ras do plenáJ!.o; e.~ pude petreber a votação do Senador Lúdio 

tiu várias' Vezes eSse procedimento. portanto. não há dúvida 00 COelho. Por ISSO, ~em saber se S._ Ex.a, que .teve o. seu nome 
plenário com relação ao eccaminhamento dado pela Mesa.lamen- apontado~-dar 0 apresmento, cumpnu o preceito regunental de 
ta lmente votar. Se nao tiVer votado - segundo me parece -das duas mna: oo S. 

v e • .. . _ . _ Ex" não está coofamado Com o apoiamento, isto 6, não apóia a maté-
Todos os Srs. Senadores Já votanun? (Pausa.) ria oo hwveuma anissão que. Jl3. miDha opinião. amJla a votação. 
(Proe<de-sea votaçãO) Dessa fOIIIlll, requeiio que V. Ex" proceda não à segnnda-

se atendido o meu requerimento - mas à Jrimeira votação. "" 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: . Fmalmente, creio que DÍIIgUém tem dúvida de que essa ma· 
Bello Parga léria é polêmica. Faço um apelo ao Lider do govemo pata que reti-
Elcio Alvares re o requerimento. ,pJis a matéria não vai ser votada. Não quero di-

ficuhar a discussão em tomo do_ assunto e tenho certeza de que 
Sérgio Machado também é essa a intenção do SenadorEicio Alvares. Todavia. pen-
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: soque devemos f'=r, de comum acordo, um prazo lliZOável para 
Carlos Valadares - Arlindo Porto- Benedita da Silva- que a matéria seja discutida pelas lideranças. Essa é a minha se-

gunda sugestão. 
Bemardo Cabral- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Eduardo o SR. PRESIDENTE {RC!Wl Calheiros) • A Mesa con
Suplicy - Ernandes AID<Xim - Esperidião Amin- Flaviano Melo suita se algum Sr. Senador deseja oontraditar a questão de cxdem 
- Gilberto Miranda - Hmnberto Lucena - Jader Barl>alho - João levantada pelo Senador Esperidião Amin? 
França-Josa!i>atMarinho-José Alves-JoséDutJ:a-JoséFoga- O SR. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presidente, peço a pa-
ça- Júnia Marise- Lauro Campos - Levy Dias - Marina Silva- la: di 
Marluce Pinto - Nahor Júnioc - Onofre Quinan - Pedro Simon- ""'para oontra tar. 
Ramez Tebet- Roberto Requião- Ronaldo C. Lima- Sebastião O SR. PRESIDENTE (ReDaJl Calheiros) - T~ V. Ex" a 

Rocha- ValmirCampelo. palaVI>.O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Par.1 oontraditar. 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - A Mesa vai Sem revisão do orada:.) - Sr. Preside~ o Senador Esperidião 
proclamar o =ultado. -Amin, que muito corretamente levantou a questão de ordem, pro-

Votaxam. SIM três Srs. Senadores e NÃO, 31. pôs que houvesse um entendi.mento a respeito da matéri.L 
Não houve abstenção. Na vetdade, o art. 293, inciso X. do Regimento Intemo, dirime 
Total: 34 votos. inleirameDte a dúvida~ uma vez CODfiimado o que S. Ex• ~cu. 
Não houve quorum. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem. 
"Art. 293. No processo simbólico observar-se-io 

as seguintes noan.as:: 
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X - se, ao processar-se a verficação, os requeren
tes não estiverem presentes ou deixarem de votar, consi~ 
derar~se-á como tendo dela desistido." 

Uma vez que o Senador Lúdio Coelho não votou, creio que 
essa questão está dirimida. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa decidi· 
rá a questão de ordem. (Pausa.) 

A Mesa constata. pela lista de votação, que realmente o Se
nador Lúdio Coelho não votou. 

O inciso X do AI!.. 293 estabelecO: 

"Art. 293 ... :..._ .......... - .... -------·---
X- se,ao processar-se a verificação,os reqUeren

tes não estiverem presentes, ou deixarem de votar, con
siderar-se-á como tendo dela desistido". 

tar esse escândalo da drenagem de reausos do Banco Central para 
tapar rombos causados pela má gen!ncia do Banco Econõmioo, 
como tem deDUnciado a imprensa do Brasil todos os dias. 

Também gosto de citar o Professor Mário Hemique Simon
sen, o qual disse que já fOiani injetados mais de R$3,5 bilhões no 
Banco Econõmioo. -

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoles. de janeiro para cã, por 
meio do Banco Central, tem-se emp~rrado dinheiro. Estão saben
do que a situação está ruim, mas colocam dinheiro. Cuidado~ tem 
de mudar a gerência. tem de colocar na ad:ministtação profissio
nais. Enquanto isso o rombo vai ampliando e a imprensa dizendo 
que o dinheiro está sendo drenado para o e~terior, _que exi~ at_é 

- uma oper.oção semelliante à operação Uruguat. Para ISSO há dinhei
ro: R$3,5 bilhões, quase a metade do que o Governo vai auferir 
com a venda da Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente, é preciso tapar os vazamentos e não VeJ!der a 
Companhia Vale do Rio Doce. Se o Governo for competente para 

Portanto, a Mesa considera rejeit3do o requerimento, na for- tapar vazunentos oomo 0 do Banco~ não,~ ~ pri-
ma da votação simbólica. (Palmas.) vatizarumaempresa que honra a adn!inisttação publica neste PaiS. 

Passa-se ii. disa!ssão da malhria. Eu disse aqui. Sr. Presidente, que do meu Estado foram 
Em discussão. · • _ __ _ _ • _ _ sublraÍdos, pelo regime da ditadurs. _pe!o arbítrio, SOO mil hecta-
0 SR. JADÉR BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala· res, e dados à Companhia Vale do Rio Doce. O Paiá não recebeu 

vra para .discutir. um centavo por isso. Agora, querem vender essa empresa co~ os 
O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiros) - V. Ex' tem a SOO mil hectares do meu Estado, repassando a maior provincia mi-

palavra para discutir a maléria por dez minutos. neral do mundo, detida pela Vale do Rio Doce. 
Ó SR.JADER BARBALHO (PMDB·PA. Para discutir. N'ao, Sr. Presidente. Se há dinheiro para tapar buraco de 

Sem revisão do orador.)- Sr. President.e, sn e Srs. Sena.dotes! o banco malgerenciado e acusado de fraude. inclusive de dreDagem 
projeto em discussão objeliva fazer com que o Congresso Na~ao- de diDheiro para as Babamas. é absurdo vender um património da 
na! tellha a possibilidade de aoo"':'J'anhar todo o processo de pnva- qualidade da Companhia V ale do Rio Doce. · 
tização da Companhia. Vale do Rio Doce. . Por isso mesmo, como não tenho nenhuma prevenção de 

~ pcçco disse por _que discorda:~· a do adiamen~ dessa ma- natureza ideológica - e nunca tive -, vou apoiar com a maior ale-
léria. Discordava porque tiVe a oportunidade, com vários S~ gria 0 projeto do Senador José Eduardo Outra. 
res, de ouvir, na Comissão de Asstmtos Econ&nicos e ~ CoJnis-. - Esta é apenas uma etapa, Sr. Presidente, porque o projeto 
são de Serviços de Infra-~tura, em virtude de requenmel?-to de vai passar pelo Senado e depois, se aprovado, iiá para a Ornara. 
autoria do Senador Coutinho Jorge, do meu Estado, o Presidente Então que se dê regime de urgência pant. tramitação do projeto na 

-da <?'mpanhia Vale do_ Rio Doce~· mais, o Presidente do Banco Câmara dos Deputados. . 
NOCional de Desenvolvunento Social, Dr. Edmar Bacha, a respeito Não é pq,o;sivel que o Congresso abra mão da prerrogatiVa 
do processo de privatização dessa estataL de conhecer, porque o Congresso é que estan\ abrindo mão. 

Os esclarecimentos oferecidos pelo ~dente do ~NDE:S Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores, Seuador José Eduardo 
em lugar de t.raDqüilizaros Srs. Senadores, multO ao contrário, det- Dutrá. por mim, se fosse possível juridicamente. aprovaria hoje 
xou-nos profundamente preocupados pela falta~ segtnança em um instrumento de n.atuii2ajurídica. que suspendesse, em deímiti-
relação aó processo de priv_atização e, mais do 9"e .=• pelo ~ v o, 0 processo de priva!Í2'J!ção da Companhia V ale do Rio Doce. 
llhecimentodasconseqü~doprocessodep~walização:noBrasil O que v. Ex' está pedindo ainda é muito pouco.ponjlle pede ape= 

Recordo-me, Sr. PreSidente, de bav_er ~dagado ao~- Ed- nas que 0 Congresso acompaDhe o processo. Da minha parte. no-
mar Bacha a respeito dos resultados da pnvatiZação e S. s• .. ínfor- bre Senador, eu gostaria que estivéssemos discutindo um instru-
mou-me que não havia possibilidade de esta~lecer um ~Iro mento que imediatamente inibisse o Executivo de colocar à venda 
seguro en~ a arrecadaçã_? q~e o Gov~o teii~ com a pnyatização essa grande companhia. Essa companhia que os privativi~ s6 fa-
das estatais e as conseqííencu.s da política de ~os que aJ. está. Os zem acusar dizendo que o poder puôlics> não sabe administrar e 
juros elevam não só o ~sto ~ yida c:a ~Iação. mas~ fuodamen- por isso tem que se retirar da econ~ E essa a ~gem dos J!-
talmente, elevam também a dív1da publica,. berais:. Os h"bemis afumam que o Govemo deve se retirar da admi-

Diversos Senadores ocuparam a tribuna do Senado para de- nistnlção pública. Mas nesse caso não. Nesse caso, a administra
monstrar que a política de juros do Brasil tem causado conseqüêE-- ção pública dá. o bom exemplo. ExatameDte no momento em que 
cias não s6 para a iniciativa priVada, mas também para~ elevaçao ·assistimos o Govemo SOCOirer com dinheiro a iniciativa privada, 
da dívida p6blica intema.. A indagação que riZem.os fOI .se o pn:- que gerenc:ia mal os seus neg6cios e co:a4nomete a vida de peque
cesso de privatização """'!'panhatia o~ da dív•da_J>Ubli- nos depositantes, gerencia mal com apoio de dinheiro público. Sr. 
ca intema elevada pelos JUIOS • .O Prestdeote do BNDES nao deu Presidente neste momento não me sinto ã. vontade para abrir mão 
segur.mça à Comissão; muito ao contr.írio, ficou claro que Va.Jll9S do patrlm:Ônio público ~-gerenciado.. Portanto, meu caro Sena-
vender a Compallhia Vale do Rio Doce e ootras ~e nao dor José Eduardo Du.t:ra. voo votar a favor do projeto de V. Ex•, 
vamos conseguir tapar o buraco causado pela _política de .Jl1I'OS que que é um projeto tímido. T"mbamos que construir um instrumento 
eleva a dívida pública intema. , . inibidor, e de imediato, que impedisse, que sustasse a privatização 

Sr. Presidente, não tenho a menor dúv1da de q~e o Governo da Companhia Vale do Rio Doce. Isso é o que devenamos buscar. 
há ~ se afastar '!_e div~ ~SJECOtos da econo_nna. mas ~o No momento, temos apenas o projeto de V. Ex•, que~ simples~ 
dúvzdas em relaçao à pnvatrzaçãO da Co!DJ?3nlua Vale do. Rio mente que 0 Congresso não abra mão .. de uma prmogativa sua de 
Doce. Não tenho dúvida de que essa OO"':'J'anh!a é J>:m;-gere""!"da, fiSCalizar, de acompanhar o processo. E o que V. Ex• pede. 
dá l~cro e recebe el~os de toda_a SOCledade lxasile~ MaiS do N"ao vejo porque tanto alvoroço~ não vejo porque tanto te-
que ~: a ~anhza. Vale c!<? Ri<: Doce serve de av~ para o mor. Temer o quê? Que fique claro que haja uma comissão do 
Brasil em negociações internaciollalS. · ber bre · "••""~ âa 

Sr. Presidente, venho aqui como Senador pelo meu Estado, Congresso Nactonal pai3. sa_ _as ~ so a pnva~ 
0 Pará. Mas, não venho invocar o Pará para defender a Vale do Vale, que acompanhe a pnvatu:açãO? Sena;dor. perdoe-me, mas 
Rio Doce; venho invocar o Brasil pata defendê-la. Não posso acei- esse não ~ o projeto dos meus SOIJhos. O proJeto dos meus sonhos~ 
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como 0 de rantos outros SenadOres, é que tivéssenlÕs um ·insUU:.: C.rostaiia âpenas de ressaltar que o proJeto objetiva ffio-.s:9: 
a1 d Ri Doce mente o acompanhamento do Congresso Nacional. N""ao chega a ser mentoparasi.mplesmentesustar.emrelaçãoàV e o o ,o sequerumatodesustaçlodaprivatizaçãodaVa1edoRioDoce. 

processo de privatização. -- - - - _ Eu diria a V. &• que se dependesse de mim. se eu tivesse 
Eu não iria à generalização de dizer que o Gove~o nao construído um instrumento juridico _ que acho ser possível ser en

deve se Ver livre de outras empresas. fvfas, no caso, a V ale e 0 bom conttado nesta discussão_ serii o -de .sustar a privatização da V ale 
exemplo público. Por isso. a bancada d? meu -~do apoiou 0 pa- do Rio Doce. Como. aliás, creio, Senador Ronaldo Cunha Lima, 
recer do Senador Ronaldo Cunha Lima. no senudo que à Petrobrás conseguimos, com a palavra do Presidente da República, sustar a 
também não possa ser privatizada. - privatização da Petrobrás. 

Por que privatiZar o que é bom no Governo? Por que entre- 0 Sr. Esperidi~ Amin _ Senador, 0 projeto pretende su_b-
gar a particulares aquilo que está sendo bem-gerenciado? Não, o meter a privatizãção 

30
-Congresso. 

Governo apenas deve afastar-se daquilo para -0 que nã~ t~ capa- o SR. JADER BARBALHO - Perfeito. Então, será sub
cidade gereucial. O mau exemplo é o Governo enfiar diDbetro _nas metido ao Congresso Nacional. Mas 0 projeto dita as regras da pri
mãos de empresários acusados de fraude. Isso. sim. é mau. é_ ruun. vatização, a tramitação. enf"nn., as condições. Porta;no. o projeto 

Sr. Presidente. tenho certeza de que este é o primeiro passo admite a privatiZação da v ale na hora em que admite tratar - é o 
que o Congresso Nacional dará com vistas a inibir o processo d;e que está escrito- do assunto. . . . 
privatização dessa gmnde companhia que honra o Brasil e a Admi- Eu preferia tão-somente, de forma seca e ob,JeUVa, um ms-
nistração Pública do nosso País. . trumento de natureza juridica que vedasse a privatização da Vale 

O Sr. Esperidião Ami.u - V. Ex• me permite um aparte? do Rio Doce, 0 que não ocorre, lamentavelmente, com o projeto. 
O SR. JADER BARBALHO - Ouço V. Ex' com grande 0 Sr. Coutinho Jorge - SenadorJader Barbalho. V. Ex' 

alegria. · - me permite um aparte? 
O SR. PRESIDEIIITE (Renan Calbeiros) -O tempo do o SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros. Fazendo soar~a 

orador ainda não está esgotado. Pode V. Ex' utilizar o aparte den- campainha.)- Senador Jader Barbalbo, o tempo de V. Ex', lamen-
tro do limite de tempo que dispõe. tavelmente, já se encontra esgotado. 

O Sr. Esperidião Amin- Sena~. d1:mte da ~dell;te ex- O Sr. Coutinho Jorge- Apelo à Mesa por um minuto de 
planaçãode V. Ex•. gostaria de fazer dots regi.Stros. O pnmetro, na aparte. tpausa. Com assentimento da Presidência.) Senador Jader 
condição de Presidente do PPR. Tenho certeza de que o Brasil se- Barbalho, sua análise é precisa. opxtuna e necessária. A Campa
ria engrandecido e também o PMDB se V. Ex•, além de ~der bri~ nhia Vale do Rio Doce e a Petrobrás são consiéleradas empresas 
Ihante que é, não tivesse aberto mão da sua proposta de disputar a estratégicas do Brasil Wao compreendo como possa o Governo 
eleição para Presidente do seu partido. Eyidentem_ex;te. sobre essa realmente pensar em privatizá.~ las. Quando foram conv~os pela 
matéria não posso tomar nenhuma espéc1e de pos1çao, até porque Comissão de Economia o Presidente do BNDES e o PreSidente da 
0 atual Presidente é meu conterrâneo e meu amigo. Mas não tenho Vale, el~ não conseguiram nos provara idéia do valor da Vale do 
dúvida de que V. Ex•, se a esse posto chegasse, exerceria, com a -Rio Doce. E a Vale do Rio Doce. atualmente, é a maior empresa 
lider.mça que aqui dem<:'~ esse cacgo que j~ foi honrado por que a ~tem. é a empre_sa ~stratésie3; e de_ segu~ça para a 
tantos e tão ilustres brasil.e:rros. A segunda questão, que quero_ co- Amazôn.ia. Ela detém todos os Jaz:uD.entos m.mera.IS IIlalS rmportan-

-locar como aparte, é a reiteração do ponto de vista que esposet_~~ tes da Amazônía ~ quiçá.. do mundo. Os maiores projetos estã~ ali 
pidamente quando o Sr. Presidente generosamente !D-e ~tm localizados - e .pão quero nem me referir ao restante do Brasil. A 
que eu aduzisse à questão fOillill de or<!em uma_quest:ão de mérito. V ale não atua sozinha-; ela tra~a em con.s6rcios com todas ~s 
Este é um assunto que, pela sua essênCia, magmttJ.de e repercussõ- Dlllltinacionais do mundo e é considerada uma das empresas maJ.S 

es diretas, principalmente em Estados como o de V· Ex• e nos J?s- eficiêntes do mundo. Está. portanto. atualizada em termos de tec
lados de Minas Gerais, do Espírito Santo e em outto·s da re~ nologia, de eficiência e (2 organização. Ora, quando o Presidente 
Norte, exige uma aplicação redobmda dos pOlíticos dessas ~giões do BNDFS chega a dizer que não tem idéia do valor da V ale,_ é 
e de todos nós. bra_s~leiros. independen_temente de envolviiD.~to verdade, porque toda inforinação - clesc:nlpem-me - é chute, é in:: 
direto da Va!e do ~to ~ na nossa unidade da Federação. eXIge venção! Não temos um d~~to técni~ ~ _pn:var o valor di 
a nossa manifestaçãO, se.J3. a favor·ou contra. O meu apelo é ~ v ale. Os jazimentos de mmeraiS da Amazõma precisam ser cuba
que se estabeleça um acordo en~ as lic!.eranças para qu_e a ttamJ.ta- dos e analisados, e só isso exige um estudo sério e profundo. Não 
ção se dê de fotma adequada à discussao, aos.esclarecimentos,. ao quero entrar em outros detalhes.. A proposta do Senador José 
conhecimeDlo do total objetivo do Gov~o e das restrições, a este Eduardo Outra. com.o diz V. Ex•, é Dlllito singela, é muito despre
propósito, qüe estão levantadas, suscua~. pelo Senador J?Sé tensiosa; ela deveria ser mais rigorosa. Concordo, Senador Jader 
Eduatdo Dutr.!. A parte fmal deste aparte, é exatamente pa:ra rerte.- Barbalho que se dependesse da sua vontade, da nossa voD!ade, da 
rar o meu pedido e a minha disposição de tentar colaborar Pa:ta posição cÍos brasileiros conscientes em defender os interesses do 
que se estabeleça um prazo razoãve_l. em comum ~do, oo seJa, País. teriamos um dispositivo que proibisse a privatização da V ale. 
cada parte cedeJJdo algo, alguma COisa te!D d~ ser cedida para 9lle O que V. &_t. propõe realmente é ~uito claro: que ? ~gresso 
se chegue a um acordo, e que esta maténa possa ter uma tra~ta- Nacional participe do processo de discussão da pnvallz.aÇãO. Nada 
ção mais madura do que teve!~ exemplo. nesta Casa. a~~- está-se pedindo de absurdo. Portanto, o discurso de~- Ex_• é opor
ção do projeto de decreto legiS9-tivo que pretendeu st;~star o leilão tuno, é correto, e este Senado tem que aprovar o prOJeto do Sena
da Usiminas. Sobre isso não voo falar, mas quero dizer que esta dor José Eduardo Outra. Muito obrigado. 
Casa regiStroo uma tramitação heterodoxa pa:ra um projeto de de- O SR. JADER BARBALHÓ - Concluo, Sr. PresideD!e, na 
creto legislati~o ~e prete~ sustar aquele le~o. ~ao gostaria expectativa de que a mesma atenção que o Govemo ~ dand? 
que aquele ep!Sódi? se repetisse eii3; escala mu1to ~or no caso para salvar um banco f~do, como é o ~ ~- Eco~nnco. tam
presente. Multo obngado ao Sr. Presidente e a V. Ex pela COiloes- bém seja dada paxa impedir a vec& do 1"'-:"='lillo público bem-ge-
são do aparte. renciado. Essa é a nossa expeclaliva, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. JADER BARBALHO -Nobre Senador Experidião . O SR. ~RESID);;NTE (Renan Calbeiros) - Continua em 
Amin, primeiro. quero agradecer a manifestação de V. Ex• em re- discussão o proJeto de leL . . _ 
Ja.ção a minha pretensão de presidir o meu partido. Para mim, isso Con~ a pala~ pela _ordem de msc:pçao• sobre a mesa. 
é matéria vencida, e o partido está em paz. Segundo, concordo que ao nobre ~nador Antônio Carlos Vala.dares. S. Ex tem a palavra 
as lidernnças possam- aliás, é da nossa obrigação- entraremen- pordezmmutos. (Pausa.) 
tendimento em relação à matéria da mais alta relevância, como é o_ Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, por per-
casada Vale do.Rio Doce. mu[acomoSenador Antonio Carlos Valadares. 
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O SR:JÕSÉ EÍ>UÁIIDÕ-riUTRÃ (Pi"..sP. Parã discUtir. Coriform~ ~-"dísse na primeila discussão, a Vale tem um 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, fundo nacional de desenvolvimento que destina 5% do seu lucro 
concordo plenameDle com as afli'UlaÇÕes dos Senadores Jader Bar- líquido aos mun.icípíos onde ela arua. Qual a empresa privada que 
baibo e Cwtinbo Jorge. EfetivameDie, trata-se de um projeto vai manter um fundo dessa natureza? 
light. Não estamos pretendendo, a priori, excluir a Vale do Rio Esse fundo foi utilizado por mais de cem municípios doEs
Doce do Programa Nacional de Desestatização. Estamos preten- tado de :Minas Gerais e mais de quz:enta 4o Espírito Santo. E ago-
dendo modificar.. ra, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia 

O Sr. Bernardo Cabral- Modificar, não. Melhorar. V ale do Rio Doce, foi ampliado pa.rn. todos os Estados: o do Pará, 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • -ou melhorar, por por exemplo, já recebeu nesse ano, bem como os Estados do To-

sugestão do nobre Senador Bernardo Cabral, a Lei n° 8..031, que cantins, de Sergipe, da Sabia, do Man.nhão. .. 
trata do Programa Nacional de Desestati.zação e foi aprovada ~ Portanto. Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, como eu 
abril de 1990 por um ConSl;Sso acua<~?, em f~ ~ mandato. F01 disse ao.terionhente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, por 
transfoxmada em lei a partir da Medida Prov1s6ria n° 155, e o intermédio das suas Lideranças no Congresso Nacional, poderá di
PSDB, na época. encaminhou votação em CODtnírio por entender vidír-a responsabilidade com o Congresso Nacional sobre matéria 
justamente que se tratava de uma lei que dava um cheque em bran- de tal relevância e encarar a votação desse projeto, não como um.a 
co ao Executivo para privatizar as empresas, que tratava da mesma vit6ria do PT ou a de um projeto de um parlam.ellt!U' do PT ;mas 
forma o Bondinho do Pão de Açúcar e a Petrobtás. uma fábrica como uma vit6ria do Congresso Nacional, que estará retomando 
qualquer do interior de Santa~~ a Companhia Vale~ Rio uma prerrogativa fundamental, que é a de fiscalizar, coDt.rolar e, 
Doce. Essa lei trata de maneli'a espea.fica o_ Banco do Brasil. O principalmente, garantir a contimlidade do patrimônio público. 
Banco do Brasil não pode ser privatiiãâó, de acordo com a Lei Acreditamos que a única forma será pedir, inclusive, que os 
8.031, art. 3°, que di!: · • amais executivos, quando vierem prestar esclarecimentos ao Con

gresso Nacional sobre a questão da Vale do Rio Doce, sejam mais 
Não se aplicam os dispositivos desta. lei às empre- explícitos, mais fliDleS em relação às informações. exigindo que o 

sas públicas ou sociedades de economia mista que exer- Congresso Nacional autorize a privatização da Companhia Vale 
çam atividades de competência exclusiva da UIÜão, ~e do Rio Doce. _ 
acordo com os arts. 21, 159, inciso I, alínea c, e 1 n da Se o governo tem a maioria no CongreSso Nacional e pre
Constituição Federal, ao Banco do Brasil S. A.,' e, ainda, tende privatizar a V ale do Rio Doce, quando a autorização vier 
ao órgão _oficial ressegurador referido no inciso II do art. para esta Casa o Congresso Nacional vai aprová~la. __ 
192 da Constituição Federal. Por que, então, a preocupação em trazer a discussão para 

. _ . . esta Casa? Se for aprovado, com certeza v~ os encaminhar argu-
Poderi_amos stmplesm~te. como !ugenu '! S~dor Coo~- mentes profundos contra a privatizaçãO. O principal objetivo é fa

nbo Jmg~. dizer que essa le1 também_ nao se aphca a CoJ;n.Panhm zer com que seja recolocado aos representantes do povo, na Câma
Va!e do Rio Doce, m;as para não se dizerem que somos ~os~- ~ ra dos Deputados e no Senado Federal, a decisão que hoje está nas 
ros, que so:nos. sectãrios, o que es~os propon?o é que, ~lumdo mãos simplesmente dos técnicoS que compõem os chamados gru
~ § 4°, a pnvaliZaÇão da ~Ia V ale do Rio~ ex1J3- auto- pos de estudo e de trabalho do BNDES. 

-n:zação _do Congresso Nac1o~ Quand<? essa ~~ ~ver em Por isso, fazemos um apelo ao PFL e ao PSDB no sentido 
discussao .no Congresso N~CJD?ll,. ou seJa, a pnvattzaçao ~ela de que reflitam pem sobre a referida matéria, p:>rque, se aprovado 
Compattlna., e caso esse projeto SeJa aprovado, vamos encaminhar 0 projeto muito mais do que a vitória de um partido ou de um se
o ?ebét:te e; a defesa de que !" CompaDhia. Vale do Rio Doce não nador, ~a vitória do Congresso brasileiro. 
seja pnvatizada, por uma série de argumentos. · Muito obrigado. 

. Er:'- f'l?meiro lu~, criou-se um estere6tipo no' ~SC? País O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pala-
da mefictência, do cabide de emprego, da faha de competitividade, vra ao nobre Senador Bernardo Cabral por dez minutos para dis-
da forma de produtividade das empresas estatais. e~ere6tipo com cutiramatéria. · ' ' 
o <jUal não con':""damos._Mas ~·'":'o nesse es~tipo a Compa- O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para discuti!': 
nhm Vale~ Rio poce nao ~ ~!1:11. t-..ftll!~-~ do_~qu~ E:~~e~- _Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. 
presa .. de ?llD.era~o., COl}lO já disse ante:ti~le: e c~tltiva quero trazer à Casa a ~ssão em termos nitidamente constitu
e~ mvel m~ctonal. E a e~a estatal brasiJeua CUJO progra- cionais. Esta matéria está. sendo discutida no campo emocional e, 
ma de quall~e _t~ está malS avançaqo e. ho.:re. é a grande co- com isso, acaba por perder o seu sentido maior, que é a guarda do 
queluche das mdústrias no_ mundo todo •• E ~ma e:npresa que detém texto constitucionaL · 
- e essa é_ a ~e questao. a ~de ~tifi~va dt;_ passar pelo É evidente que, no instante em que o Senador Jader Barba
~on~~ Na~onal- a ~sao de ~pl0Ia.Ç3o de diversas su?s- lho mostra o prejuízo que esse projeto causa ao Estado do Pará! S. 
tã.nCiaS mmeralS no nosso Pats. Portalito, não pode ser vendida Ex.a está projeta.ado 0 prejuízo que 0 mesmo cansará. à Nação. Por 
como uma empresa qoal9lle~. sua vez. quando o Senador José Eduardo Outra fala que, se houver 

As reservas de mmério de ferro no Pará., por exemplo,~ a vitória do projeto, Dão será a vitória do PT, penso que Dão é esse 
para trezentos anos. E vamos calcular o ~or da Vale do Rio 0 encaminhamento. A vitória é do Parlamento. Sr. Presidente. Esse 
Doce, tomando-se po_r base o_.l1uxo de caua descontado, ~o projetodeixoudeserdesteoodaquelePartido,paraset.omarumpit>
nOimalmen'c" é a av~ de .ijualquer ·~~ Isso podem_ ser jeto de exame, de esmdo e de conclusão por parte do Senado Federal. 
f~rto se parti~em.o~ do P?Dcíp1o de. q?~- da:~1 a v~_te anos o mmé- o autor do projeto quer que 0 art. zo seja acrescido de um 
no de fe.tro nao vru servir para ~ ~- Mas mnguém pode f~- parágrafo. o qual diria: ''Dependerá de autorização legislativa do 
zer tal afm:nação. E não é apenas mmério de feno .. A Vai~ do Rio Congresso Nacional qualquer modalidade operacional de desesta
~ ho.Je é a mator produ!~ de ooro da Améri_c~ Launa; me- tização da Companhia Vale do Rio Doce e de suas subsidiárias cOO
diante o ammdame~to de pdas da Pem;>brás, é a .u~~ produtora trola.das e coligadas". o projeto se exaure nessa deJPmlinação legal 
de cloreto de potássto n? Esf:ado de Sergipe. A única mma de elo- Eminente Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 0 projeto visa 
relo~ potássto do HeiDlSfério ~ui é~ pores~ empresa, e o detenninar que, qualquer modalidade operacional, a Vale do Rio 
Brasil consome c:ez-ca de um ~ão e setsce~ mil toneladas de Doce e suas controladas se sujeitem à prévia autorização legislati
cl~to de po~SIO. Volto .a frisar que essa~ de cloreto de po- va. Esse 0 fulcro, 0 apoio., a base maior da sustentação do projeto, 
táss1o de Sergipe s6 contmuou em opemçao p:rrque a Petrobrás nitidamente constitucional. 
Mineração. uri:ta subsidiária da Petrobrás, foi extinta pelo Governo . _ . . __ _ 
Collor, porque uma empresa estatal como a Çompanhia V ale do O pro.JCf.o nao diz que dependerá ~ autonzação deSte ou 
Rio Doce assumiu. Com certeza, essa. mina tetiã sido fechada. daquele órgão estatal, desta ou daquela entidade do Governo, mas 
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do Congresso Nacional, portanto, desta Casa que o integra. isto é, Dhia Vale do Rio Doce e do Estado do Pará, que S. Ex-s muito 
da responsabilidade dos Senadores. E aí é que vem· a grande frase: bem representam nesta Casa. 
é compartilhar com o Executivo a sua responsãbilidade, e não eu- Essa é uma matéria sobre a qual temos de nos pronunciar. 
tregar apenas às mãos deste Poder 0 controle absoluto do processo Com sentimento de brasilidade, falo com o coração dentro do meu 
referente à Vale do Rio Doce. Estado, Mato Grosso do Sul._Talv~z- esta Casa_não saiba q_ue a 

Companhia Vale do Rio Doce, apontada como uma das ma1ores 
Quem é a Vale d9 Rio Doce? O que significa a Vale do Rio do País- se não a maior- tem no m~ Estado os seus tentáculos 

Doce? Diz o autor® projeto que se trata de uma companhia cria- voltados ao minério do Urucum. na cidade branca de Corumbá. As 
da há 52 anos. Este dado histórico, inclusive de idade temporal. maiores jazidas de manganês do mundo estão, sem dúvida nenhu- -
não tem nenhuma importância para mim. O que me importa - e ma, no meu Estado. 
aqui chamo atenção de V. Ex• - é que a V ale do Rio Doce é uma A c ........... ~ .... 1.. • v a1 do R· Doce f. • E tado 
concessionária- de jazidas e recursos minerais que não lhe perten- o~Ja e 10 01 para 0 meu s • 
cem. mas à União.. E eu quero. Çonstibl~te que fui. Cóilü:imar res- numa operação. Sr. Presidente, S:n e Srs. Senadores. quando mui-

to duvidosa. A transação está sendo questionada na Justiça por 
peitando este Texto Constitucional, poxqueeu jurei cumpri-lo. uma ação popular que tem como autor um ex-membro desta Casa, 

Nopresentecaso,nãosetratadealterarpazamelhorotexto Pres"d doS do do~- N ·na! 1 
constitucional, mas de respeitá-lo, alterando num nTt'l;,.,to de. lei a um ex- 1 ente ena e '1..-VUgresso aClV • 

0 cu to e 
r·-r brilhante homem público José Fragelli. 

lei anterior, a Lei no 8.031. Se houve ílegalidade na transação - a Justiça irá dizê-lo -
Permito-me ler, ainda que esteja cansando V. Ex-s. o que restaJ;á um consolo: 0 de que a adquirente das ações que perten-

diz o art. 20 do texto constin.tcional: ciam aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - também 
11Art. 20.- São bens da União: em litígio no Supremo TriOOnal Federal não fosse um acordo que 
IX_ oS rectJisos minerais. inclusive os: do subsolo.'' a sociedade tem denunciado cOmo espúrio - felizmente foi uma 

companhia nacional do porte da Vale do Rio Doce. 
E lá adiante, Sr. Presidente, no art. 176, estabelece: Explico, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores. Se por acaso . 

"Art.. 176 - As jazidas, em la'VI3. ou não, e demais re- a transação for válida, se a ação popular não lograr êxito perante ó 
cursosminera.iseospotenciaisdeenergiahich:ánlicaconsti- Poder Judiciário para que os Estados de Mato Grosso do Sul e 
tuem propriedade distinta da do solo, para efeito de expio- Mato Grosso retomem o controle sobre as minas de Urucum, so- -
ração ou aproveitainento, e pertencem à União, ganmtida bre as riquezas do subsolo do meu Estado, mais precisamente lo-

calizadas na cidade de Corumbá, restará. por certo, aos l:nato-gros-
ao concessionário a propriedade do produto da la.vza.." senses do sul e aos mato-grossenses o consolo de as jazidas esta-

E comó remate fmal.. Sr. Presidente, não há como se fazer reni sendo controladas por uma empresa nacional, do porte e da 
tábula rasa do art. 48 do Texto Constitncionai- é aí que projeto grandeza da Companhia ValedoRioDoce. 
merece o meu apoio. Diz o art. 48: _ O Senador Bemanlo Cabral in.vcx::ou bem o texto constitu

cionaL Esta é uma hora de profunda meditação. A Constituição 
"Art. 48 ~ Cabe ao Congresso Nacional, com a brasileira exige do Poder Público~ para alienar um simples terreno 

sanção do Presidente da. República, não exigida esta ou um imóvel; da Ucião, para abrir mão de um pequenino terreno 
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre em qualquer lugar da Federação brasileita, até mesmo para outra 
todas as matérias da competência da União, especial- entidade pública, para aliená-lo sob a forma de doação, compra e 
mente sobre: venda, qualquer forma que represente alienação, a autorização le-

V - limites do territ6rio naciOnal, espaço aéreo e gislativ,a. Fico imaginando, então. se não devemos mesmo meditar 
maritinlá e bens do do:mínio da. União." sobre a manifestação ru D,ão do Congresso Nacional, quando se 

trata da riqueza do subsolo da nossa Pátria. 
Sr. Presidente, é evidente que esta não é uma votação políti- Quando, Sr. Presiden~ e Srs:. Senadores, lá na Comissão de 

ca. Aqui oão estou vestindo uma roupagem demcx:nítica apenas de Constituição. Justiça e Cidadania e aqui, no plenário desta Casa, 
fantasia, Sr. Presidente. A Casa não desconhece que dou o meu eu sustento a desnecessidade de lei complementar, é porque confio ... 
apoiamento, ainda que fraco, desprovido de qualquer força maior, que basta a maDifestação do Congresso Nacional, pela sua sobera
ao Govemo do Presidente Fernando H~que Cardoso. Mas antes, nia. pela sua vontade, para facilitar os negóc:ios:. para facilitar as 
Sr. Presidente, quero estar em paz com a minha Consciência jundi- ttansações, não para dificultá-Ias. Creio no Congresso Nacional 
ca. Eu sairia desta tribuna afetado se, com o meu silêncio ou com a Acredito no Senado, acredito na Câmara, mas acho ÜIJI:Ortante. sim, 
minha omissão - que também são cumplicida&s -. eu r:tcasse, Sr. até mesmo porque, oomo Presidente que sou da Comissão Parlamen
Presidente, na corda bamba do equilíbrio qile ninguém sabe para tar de Inquérito que procura apurar possíveis irregularidades, como 

--existem- nem sei se vamos apurar alguma coisa- na mineração, dar 
onde vai, pois que não há, neste momento, comO se- pensar em nossa parcela de contribuição na legislação que irá ser refoonulada. 
contorcionismo político. com toda certeza. para atender os: ditames do Brasil de boje. 

O projeto, no momenrD Preciso. vai receber o metJ voto pela Ouvi 0 depoimento do Presidente da Companhia v ale do 
aprovação, Dão porque seja desse ou daqUele Senador de partido R~o Doce, e tenho o dever de transmitir o que ouvi na Comissão 
político diferente do meu, mas porque vem ao encontro das aspira- Parlamentar de Inquérito que presido. Quando foi indagado sobre 
ções que motivatam o textO Constitucional. 0 minério de Urucum. disse ~e a avaliação foi feita pot lima. fii-

De modo, Sr. Presidente. que. no momento preciso - deixo _ ma corretora do Rio de JanefrO: Indaguei-o que fmna era essa. De
registrado de logo nesta Casa - farei O IIieU Võtõ tecnicamente e. com pois fui constatar e vi que essa fuma, na Opinião de um editorialis
ele, estou certo de que estarei ajudando o Govemo, c:ompartiJhando na ta do Estado de S. Paulo. é a 177" do ranking nacional e que as 
responsabilidade que um assunto dessa envezgadur.t merece. jazidas de minério fotam transferidas para a V ale do Rio Doce por 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeíros) ~ Concedo a pala- um preço ínfimo. PositivameD!e. vejo que as coisas precisam pas
vra ao nobre Senador Ramez Tebet. V. Ex• tem a palavra por 10 sar pelo Congresso Nacional, pelo crivo do Legislativo, para se-
minutos pam discutir a matéria. - rem bem examinadas, bem discutidas. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MT. Para discutir. Sem 
revisão do orador) _ Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, sei que a Lá ele falou mais. Falou que não sabia calcular - está regis
matéria já. está sendo muito debatida. Todos a debateram. natural- trado nos Anais da CPI: não sabia calcular-, pois que é inestimá
mente com sentimento de brasilidade. Alguns, notadamente o Lí- vel, o -patrimônio da compaohía V ale do Rio Doce boje. 
der do meu Partido, Senador Jader Barba.Ib.o, aparteado pelo Sena- Então, de que forma vai-se fazer a transa.ção. Por ações? 
dor Coutinho Jorge, invocaram a defesa dos interesses da Compa- Doações? Pelos bens? Vamos avaliar os portos, as ferrovias? V a-
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mos estimar o minério qué: ela explora. que ela produz, que ela tira 
do subsolo? 

Tudo isso juot.o me faz pensar muito, Sr. Presidente, Srs. 
~enadores. Vejo que nada impede, nada impediiá realmente. e é 
mten:~ - qu_e haja autorização legislativa em alguns processos 
de p:~vatização. · - _ 

: :Vejo que o Presidente _da Replblica é homem de esp!rito 
patiiótico. Quero reconhecer lSSO. Vejo, em todas as atitudes do 
Pn:side'!te <\a República, o seu grande espírito civico, a sua grande 
toleiância. E um homem tolenmte, um homem democrático um 
homem que saiu desta Casa. Quando Sua Excelência entrega 'uma 
carta ao Congresso Nacional, para mim.. significa um gesto de 
grandeza. de desptendimento e não de subordúlação, no meu en
!ellder. Quando afuma que a Pelrobrás é iDegociável, resta saber se do 
porte da Pelrobrás também não é a Cornpmbia Vale do R;o Doce. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, creio que este debate é salutar. 
O Sr. Jader Bamalho. Senador Ramez Tebet, V. Ex" me 

permite um aparte? · 
O SR. RAMEZ TEBET - Conoedo o aparte ao Senador 

Jader Barbalho. _ 
. O Sr. Jad.er BamaJ!U> • Senador Ramez Tebei, quero cum-

pnmentar V. Ex e aproveito tam.b6m pam rumprimentar o Sena
dor Bernardo Calmü, pela análise feita das questões "'lativas ils ja
zidas minerais como patrlmanio da União. De fato, há necessidade 
de discutir esse aspecto. Cumprimento também V. Ex• pela atua
~ na CPI da ~·A noticia que V. Ex" ttaz de que o Pre
sidente da Vale do Rio Doce não pôde ehlcidar a Comissão foi a 
mesma sensação que n:colhemos do Presidente do BNDES. Para 
que se vai vender a Vale do Rio Doce? Para enfrentar a dívida pú
blica interna. Todavia, os juros estão nas m.tvéUs, I1iiina Velocida
de, se pudéssemos _admitir, ~ trezen!"s quilômetros por hora, e o 
programa de p:!Va!JZação, a tnnta. A IIIll"""5" teve a oportunidade 
de demonsuar com números, há uma semana, o quanto aume.otoo. 
a divi<l:' pública neste País em• face da pulílica de juros. Então, o 

..que ym acabar pO!' acontecer é que vamos abrir nlio de um palri
m.ômo, como é a Vale, e não vamos resolver, com essa política de 
juros, a questio da dívida pública intema. E mais um dado que é 
importante: fora a V ale do Rio Doce e a Petrobrás, qual é a empre
saque tem o acervo e o poder de negociação a nível internacional? 
A; Vale é uma m_E_ltiJ;lacü;mal no;sa. que tem capacidade de nego
Cial' com outras multmac10nais. E preciso que não se esqueça des
se aspecto, que é o da Vale como instmmento de natureza econô
mica. Senador~~ Tebet,. a~ o !!parte a V. Ex• e"peço ex
cusas ~ ele f01 IEWS longe, mas f01,.devtdo ao entusiasmo. Quero 
cumpnmentar V. Ex• pe~ questões que le~ ·que são pertinen
tes, e pela preocupação, que não é s6 da Casa, mas sem•~~te de 
toda a sociedade brasileira. · e--... 

O SR. RAMEZ TEBET - Eu é qne reeolho, com alegria, o 
aparte de V. Ex'. . 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calhoiros) - Senador Ramez 
Tebet, está esgotado o tempo da sessão. Portanto, a Mesa gostaria 
de propor a sua pronoga.ção por vinte mimltos~ pãxa-q_ue-OS Sena
don:s Roberto Requião e Antonio Carlos V aladan:s pudessem ussr 
a palavra, não havendo objeção do plenário, obviamente. (Pausa) 

Está protrogada a sessão por vinte minutos. 
O SR. RAMEZ TEBET ' Sr. Pn:sidente, não gosto de to

lher a palavra de ninguém, muito menos dos oradon:s que ainda 
não f= uso da palavra. Indago, entretanto, se, tendo encena
do o tempo,_ ele pode ser prorrogado; se puder, não há problema. 
Mas eu quena um tempo para encexrar o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Nobre Senador 
ouvimos o Plenário e, não tendo havido objeção, a sessão está 
prorrogada por proposição do Pn:sidente. No entanto, o tempo de 
V. Ex• está esgotado. 

O SR. RAMEZ TEBET • Pois não, Sr. Pn:sidente. -
Para encerrar, quero ressaltar que não devemos ficar afoi

tos, julgando por pn:cipitação essas questões. Todos pensávamos 
que a Petrobrás seria ven_dida, e o Presidente da República envia 

. uma cana - e louvo-a -. dizendo que o-Govemo não pensa em pri-

vat.izar a Petrobrás. Assim. também não sei qual o pensamento do 
Governo com relação à V ale do Rio Doce. De qualquer fonna, en
tendo ser imprescindível a participação do Congresso NacionaL 

Agradeço a atenção e a generosidade da Presidência da 
Casa. . 
---- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala

vm ao Senador Antonio Carlos Valadarés. · 
V. Ex" tem a palavra pa: dez minutos, por.!. disrutir a matéria. 

. .o SR. AN!ONIO CARLOS V ALADARES (PP.SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pn:sidente diante da expo
sição feita pelos nobres oradores que me an~ e diame da 
~ c da demonstração ~citas pelo Uder do Partido Progres
siSta, Bernardo Cabral • "' já nio tinha nenhuma dúvida, antes 
dessas elucidações, sobie o projeto de autoria do nobre Senador 
José Eduanlo Outra-. ref<XÇO o meu apoio e a minha solidariedade 
a. esse prommciamento, que, tellho certeza, vai ser feito em maíO
na no Senado Federal quando esse projeto for colocado em vota
ção de fomw. definitiva-

. A~to. Sr. Presidente, que o Senado Federal, na tarde de 
hoJC, demonstrcu de fonna bem clata que está se utilizando do po
der sobetano que o eleitorado brasileiro lhe outorgou. 

O Sr.Esperidião Amin • V.Ex•me concede um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Tem V. Ex" 

apalavra. 
-0 Sr. Esperidião AmiD- Senador Antonio Carlos Valada. 

res, não _vejo como me omitir neste mom.eritõ, -depois de ouvirmos 
prononczamentos serenos como o do Senador Bemanlo Cabral. 
que enfatizou o desejo de vetar .de acon:lo com a sua consciência 
em matéria tão relevante, apesar de toda a sua boa vontade com 0 
Govemo, que todos nós temos. e depois de ouvir as palavras do 
nobre Senador Ramez Tcbet. Estou refletindo sobie o seguinte: 0 
que houve nesta sessão? Aconteceu algo diferente. O Senador 
Hugo Napoleão, que, ao contrário do que insinua ao meu lado 0 
Senador Roberto Requião, não teve nenhum Waterloo, nem mes
mo uma romaria à Dba de E~ muito menos à de Santa Helena 
~~ que o PFL está em obstrução, num movimento típico ~ 
:mmoraiS. Esse é àm re<::!JISO democtático que a minoria costuma 
usar. Terá~ PFL assumido :'lguma função de minaria? Será algum 
recurso regm:umtal que habitualmeDte tem soconido. por exemplo 
a B~ do PT? Houve alguma t;ansfusão de informações da as: 
sessona - que sempre conSiderei nmito competente : do PT para 0 
PFL? Estará havendo, neste -caso, alguma transmutação? Setá al
gum JXé;advento da Lei das Patentes, matéria de microorganismo • 
transgênico que estamos aqui a assistir sem compreender? Então, 
quero me louvar do seu pronunciamento, Senador Antonio Carlos 
Valadares. para, mais uma vez, fazer o apelo que V. Ex• também 
está fazendo. Esta matéria não vai ser resolvida por artif"lCio regi. 
mental nenh~ mas vai exigir uma decisão do Senado serena. 
respeitadas as posições, c0tn diálogo e, se possíve~ sem obstrução. 
Sem obstrução para que o Senado delib= sobn: ela. Nós, que de. 
liberamos até sobre devolução à União de terrenos que fOI3ID. doa
dos peh: própria União a um município que eventualmente não 0 
tem utilizado, vamos deliberar sobie essa matéria, Senador Anto
ni_o Car~ Valada=. E é nesse sentido qu~ aplaudo sna coloca
çao, refletindo sobre este dia 24 de agosto. E um dia n:almente de 
asttal diverso, em que percebo aqui no plenário~ est:raDhamente, 
·quase toda a Bancada do Pf se sentindo meio situação. Recebi 
uma porção de abraços. E qlhem. nesse lampejo de simação, até 
foram simpáticos; não se pode dizer que sejaril déspotas. E vejo 0 
PFL f~do obstrução. QuOJ;o dizer que. para um dia 24 de agos
to, este já bastou. Muito obrigado pela oporttmidade de aparteá-lo 
nobre Senador Antonio Carlos Valada=. ' 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agradeço a 
V.Ex.•. 

O Sr. Lauro Campos -Permite-me V. Ex• um aparte, no
bie Senador Antonio Carlos Valadares? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Ouço V • 
Ex• com mui lO prazer. 
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O Sr. Lauro Campos - Senador Antonio Carlos V aladares, 
creio que já está completa a manifestação elo SeDado Fedetal. Gos
taria apenas de lembr.lr a V. Ex• as duas vertentes da argumenta
çáo do Senador Jader Barbalho. De um lado, mostrando os R$3,5 
bilbões que foram oferecidos à incompetência elo Banco Econômi· 
co da Bahia, para salvar sua incompetência, para calÇar a incom
petência. para oxigenar a iocompetência e, por outro lado, a com
petência da Compallhia V ale elo Rio Doce sendo desprezada e me
nosprezada e, no fmal, vendida a qualquer preço · como já temos 
experiências anteriores no processo de privatiz.açio. Gostaria tam
bém de lembrar a V. Ex•, Senadoc Antonio Carlos Va!adares, que 
isso faz parte de um mesmo processo. No início, dizia-se que a 
privatizaçáo tinha por objetivo consegujr fundo pam o social, parn 
voltar para o povo o seu sacrifício objetivado nas empresas esta
tais. Era para isso que seriam vendidas as empresas estatais. parn 
aplicar no social. E, de repente, o Ministro José Sen-a afuma que é 
parn doar parn os banqueiros, que é parn calçar o sistema fmancei· 
~ 011 seja, para continu.ar a fazer, em grande escala,. aquilo que o 
Governo está fazendo no B;mco Econômi<:<> da Bah.ia, utilizando
se de reansos da população e públicos, canalizando-os para essa 
dissipação. Então, mais uma vez. vê-se-que estamOS dentro de um 
mesmo processo, aquele planolprocesso a que se referiu Sua Exce
lê~cia. o Presidente da Repdblica, ao colocar o Plano Real como 
um processo, que agora se revela da mesma foo:na. que tem por 
objetivo implementar a "bancocracia" brasileira e, por outto lado, 
pegar os recursos que foram criados com o sacrifício da população 
brasileira e que estão objetivados nas empre&aS estatais e trocá-los 
por moedas podres, como sabemos que acontecerá. Tudo isso será 
destinado novamente à ''bancocracia", ao sistema financeiro que, 
sabemos, apesar de todos os privilégios, vai mal 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Senador 
--banro Campos~ agradeço a V. Ex• pcx:sua inteiferéncia. 

Sr. Presidenre, a minha palavta, que será breve, é, acima de 
rodo, para demons:t.rar, mais uma vez. o meu entnsiasino diante da 
explicação juridica pormenorizada, inreligente e oompetenre do 
grande Senador Bernardo Cabtal, que foí Relator da nossa Consti· 
tuinte e que, do alto de sua autoridade, demons:troo que essa maté
ria deve sofrer o crivo da aprovaçãO do Senado Federal, do Poder 
Legislativo. · 

Fez bem o meu contenineo, o Senador José &luardo Dutra, 
ao apresentar esse projeto de lei. Com a suã binnildade, S. Ex•, 
como disse o Senador Jader Barba.Iho. deu-nos uma lição. de
monstrando que esse projeto poderia tomar-se até maiS abrangen
te, desde que protegesse. de todas as foonas, a CompaDhia V ale do 
Rio Doce de qualquer ato de privatização. ~ ~ 

O Sr. Hugo Napuleão- Permita-me V. &•um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Concedo o 

apa.."'ea V. Ex•. nobre LidercloPFL. 
O Sr. Hugo Napoleão - Eminenre Senador Antonio Carlos 

V aladares, agrndeço-lhe pela oportunidade elo aparte. Quero dizer 
que não vou, de maneira algumà, iDt.enumper a brilhante discus
são da matéria que V. Ex• vem tecendo. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Senador 
Hugo Napoleão, V. Ex• nos dá o privilégio da sua palavxa. 

O Sr. Hugo Napoleão - Muito obrigado. Gostaria de dizer 
que a posição do meu Partido - e não quero absolutamente apro
veitar o discurso de v. ex· para fugir do tema, que é de transcell
dental importância - foi quanto ao requerimento de adiamento da 
discussão da maréria. E, nesta posição. o Senador Esperidião 
Amin veio ao encontro da minha idéia para estr.mhar que o meu 
Paitido tellba se declarado em obstruçáo, como de fato se decla· 
roo. Passava por mim a SenadoR Benedita da Silva, aqui presente, 
estr.mhando, e disse-lhe: "Nós nos inspiramos eni vocês do PT'. 

. . 
num diálogo coloquial entre dois colegas e companheiros desta 
Casa. Mas o fato é qu~. quando o PT se declara em obstrução, não 
lhes nego esse direito, qUe é parlamentar legítimo. Absolutamente, 
não iria negar. Mas reservarei a pv..ição do meu Partido para a 
oportunidade devida, agradecendo imensamente a V. Ex• a defe
rência do aparte. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Mas, na 
discussão de boje à taide, quem ganhou realmenre foi o SeDado 
Federal, o Poder Legislativo, foi a valorização de cada um de nós, 
que recebemos uma votação imensa dos nossos Estados para rep
resentar, não o pensamemo desta ou daquela autoridade. mas dos 
nossos Estados e da Nação brasileira. 

De sorte que o PFL-não perdeu nada.. o PSDB não perdeu 
nada e o Governo não- perdeu nada. Quem ganhou, na realidade, 
foi a Nação brasileira, porqm~ .. efetivamente, o que todq o povo 
brasileiro espera de nós é que teiJhamos aqui uma conduta retili
nea. indepenck.~=. principalmente quando se tratar de bens tão va
lores~ de Uiu ?2-lrimônio tão inalienável quanto é o da Vale do 
Rio Doce. 

Muito ~ci~, ~, Sr. Presidente. 
O SR. ROBE..: TO REQUIÃO ·Sr. Presidenre, peço a pa. 

lavta parn discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala. 

vra aci Senador Roberto Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Jiarn discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando um elos Líderes 
da suposta e presumida maioria no Senado, a maioria do Governo, 
o Senador Hugo Napoleão, obstruía a votação. escutei um sussurro 
Jlo nosso mestre Bernardo Calmll. que, como Êsopo, Cabulava: •'() 
tem.pora! O mores!" - pronunciava em voz baixa,. mas audível. 

É uma inversão da realidade, é o momento do surreal. A 
maioria se comporta virtualmente como minoria - pena que o Se
nador José Fogaça não esteja aqui paia nos esclarecer um pouco 
sobre as teorias da realidade virtual. 

Mas a virtualidade do real é exatamente a soma das pré
condições para que ãlgo se transforme em realidade cOD.creta. Fica 
aqui o meu desejo: de qu~ 'esse comportamento de minoria do PFL 
se concretize, na realidade, de forma defmiliva e que seja o início 
do Waterloo do nosso Senador Hugo Napoleão. 

O Sr.Hugo Napoleão- Permite V. Ex• um aparte? ... 
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Em seguida, nobre Senador. 
Passei a m.aDbã na Comissão de Educação discutindo o Dia 

do Radialista, o Dia do Seringueiro, dias que· engordam o nosso 
calend.Jrio de feriados. e recebi à tarde, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania alguns processos para relatar: 
a doação de meio hecrare de terra para um município do _Nordeste 
e algumas transferências de propriedade da União para municípios 
do Paraná; mas quando se trata da V ale do Rio Doce. ao invés da 
opinião do Senado Federal. vale a da DI" Helena Landau. 

O Senado inverte a sua posição. diminui o seu comporta
mento, perde-se com pequenos e ridiculo-: processos como conces
sões de rádio. Mas, de repente. pela sua maioria qUe se comporta 
COlllO minoria obstruindo votação, quer nos tirnr a possibilidade de 
analisar a alienação de empresas como a V ale do Rio Doce. 

O Senado argentino~ de muitas concessões, de todas as pri
vatizações. votou e organizou uma comissão bicameral de acom
panhamento das privatizações. Essa é a inspiraÇão do ·momento".-· 
Pretendo. na próxima semãna, talvez com o apoio da maioria e da 
minoria. concretizar a idéia definitiva de uma comissão de acom
panhamento de privatizações, para evitar as surpresas, porque, en
quanto abrimos mão do nosso dever de fiscalizar o Executivo-- i.$_ 
suas operações, como se comportam o segundo e o terceiro escalõ
es nas privatizações -. ao invés de abrirmos mão defmitivamente, 
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viabilizemos uma comissão de acompanhamento e assumamos a 
responsabilidade de fiscalizar todas as privatizações. . 

Assim, não terfamos a 'Waterloo" do Senador Napoleão. 
mas a vit6ria definitiva de todos nós e do Congresso Nacional, as
sumindo a sua dignidade e a sua função fiscalizadora. 

O Sr. Hugo Napoleão • V. Ex" me permite um aparte ago
ra, Senador Roberto Requião? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO ·Ouço v-: Ex' com o máJti. 
mo prazer. E não me conside:mrei apeado da palavrn. Senador. 

O Sr. Hugo Napoleão- Ao contrário, V. Ex• apeou-me da 
palavn. agora. dando-me a palavra e considerou-me restituído a 
ela. Queria diur a V. Ex", em primeiro lugar, que o PfL não é • e 
nunca foi· maioria. pois detém 21 SIS. Senadores em 81. Em se
gundo lugar, V. Ex• tem uma predileção pelo Pfl, talvez equipar.i
vel i do Senador Pedro Simon, que lamentavelmente aqui não 
está. Uma dia., o Senador Waldeck Omelas me disse: "O Senador 
Rpberto Requião está sentado exatam.ente na cadeira do Lí~ do 
PFL. O que é isso senão uma admiração incontida?" Tradnzludo 
em ou!las palavras agcmi, nq plenário: a obstrução é um direito re
gimental.. A ela recorreremos sempre que julgarmos que assuntos 
devam ser aprofundados e não discutidos da noite pal<l o dia. Afi
nal de contas, esta é uma Casa de debate e discussão, e é isSo que 
~ fazendo aqui, neste momento, diante da admiraçio incon
tida de V. Ex" pelo PfL. Gostando ou não do Partido, V. Ex• será 
obrigado á á.ceitar a sua convivência durante maiS algum tenJpo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Não hã a menor dllvida 
quanto a isso. 

Lastimo apenas que esse desejo de apro(undar questões não 
se tenha estendido à discussão da PEIROBRÁS, à oonttaposição 
necessária na Comissão quando discutimos a matéria e não tive
mos o contraditério e que não se tenha estendido essa disalssão a 
..todas as emendas constitucionais. 

O Sr .. Hugo Napoleão- Entendo~ houve a discussão. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - É uma lamentação que 

deixo clara. De qualquer forma, a minha admiiação pelo PfL é se
melhimte a toda admiração que hoje dispenso a todos os partidos 
do Brasil, desideologizados,sem um pensamento politica articula
do. Espero que hoje se tenha iniciado no plenário do Senado Fede
ral um movimento de reação contra a submissão dos Srs:Senado
res a todas as opiniões do Governo; l!m movimento de xeação con
tta a submissão do Congresso Nacional à política' de f'ISÍologia e de 
empeeguismo. E que essa reação venha tambén) do PFL. particu
lam!ente do Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros). Está esgotado o 
tempo da sessão. A matéria fica sobrestadà, juntamente com o 
item 13 da pauta e oonstaxão da Ordem do Dia da ptÓxima terça-
feira. ---- ----

É o seguinte o item adiado: 

Item 13 

PROPOSTA DEEMENDAÀCONSTITUIÇÃON" 17, DEI991. 

Discussão, em segundo turno, da I'Ioposta de 
Emenda à Constituição n• 17, de 1991, de antaria do Se
nador Pedro Simon e outros SenadoreS:, que Clá nOVa re
dação ao inciso II do art. 40 da Constituição Fedetal, 
tendo 

Parecer favoo\ve~ proferido em: plenário. Relator. Senador 
Edison Lobão, em substib.lição à Comissão de Constifuição, Justi
ça e Cidadania. (Segundo dia útil de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os SIS. Senado
res Odacir Soares, Edison Lobão, Flaviano Melo, Teotonio Vilela 
Filho, Humberto Lucena e Valmir Campelo enviaram disrursos à 

Mesa, para "'"'m pul>ücados na forma do disposto no arL 203 do 
Regimento Interno. · -

S. Ex'"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, S ... 

e SIS. Senadores, oomo membro integr.mte da Comissão Especial 
Mista, criada a requerimeli.to da Senadora Marluce Pinto, para se 
cailsagrar à reaval!ação do Progr.una Calha Norte e ao estudo de 
-in.edidas que promovam o revigommento .das diretriz.es que o 
orientam. vejo cresCer cada dia mais, minha admiração por esse 
notável empreendimento. 

Vejo, igualmente, aprofundar-se minba oonvioção de que, 
pela magnitude de seus objetivos, ele merecia ser aquinhoado com 
dotações cxçamentãrias bem mais generosas do que as que lhe têm 
sido destinadas nestes dez anos de sua implementação. 

Na venlade, tendo sido comtemplado com a iiris6r:ia. soma 
de US$150 milhões (oenlo e cinqúeirta milhões de d6!ares) ao lon
go dos dez anos de sua lenta e sofrida implantação, o Programa 
Calha Norte bem pode sec defntido <0010 um empreendimento que 
consegue maximizar resultados relativamente apreciáveis, com o 
mínimo de recursos respigados das ntigalhas do Orçamento da 
Ullião. 

Com efeito, custa a crer, Senhor Presidente. que um projeto 
concebido para constituir um marco histórico da integração da 
Amazônia neste fiiD de séatlo, e abrnngendo uma área que repre
senta 14% do telrit6rio btasileiro e 41% de nossas fronteiras, pos
sa. ter marcado presença efetiva- e benéfica em uma região de difí
cil acesso, baixa densidade populacional e carente de reonrsos s6-
cio-econômicos, manipulando. para tanto, recmsas orçamentários 
!implesmente ridículos. 

Por tudo isso, mais uma vez fui tentado a ascender a esta 
Tribuna, para abordar os gr.mdes desafios enfrentados pelo Pro
grama Calha Norte, ru para descex:rar novas petpeetivas que o viaM 
bi!izem oomo projeto de transcen<l&lcia nacional. 

Tenho, poiém. adiado essa almtiva oportunidade, por prefe.. 
rir aguardar o término dós lra.baihos da Comissão Mista e não sem 
antes dar procedência à ilustre Senadora Marluce Pinto, no relato 
que deverá apresentar dos~trabalb.Ç)S da Comissão, autoi3. que foi 
do Requerimento n• 6, de 1995-CN, que a criou. 

Isso posto, limit<>-me, 'hoje, a registrar perante os meus pa
res o recebimento recente do documento originário da Subsecreta- ..... 
ria de Programas e Projetos da Secrataria de Assuntos Esttatégioos 
da Presidência da Repúblka, oootendo o depoimento daquela s.,. 
cretaria sobre o andamento do Programa Calha Norte, prestado pe
rante a Comissão Mista Especial de que me venho ocupando. 

Do documento em apreço, destacam-se, Senhor Presidente: 
- uma resenha hist6rica do PCN, smgido, segnndo o de

poente, "da necessidade de promover-se a ocupação e o desenvol
vimento da Amazônia. de modo harmônioo e adequado às caracte
ósticas da área e acoxde com os interesses nacionais; 

- a enumeração de seus principais objetivos, a saber: 
- aumento da presença bmsileira na área, fortalecendo as 

·estruturas governamentais dê oferta de serviços. de modo a criar 
estínmlos e atrativos para o desenvolvimento sustentável da re
gião; 

- ampliação das relações com os palses vizinhos, fortal~ 
cendo os mecanismos de cooperação e os fatores de produção, re
forçando a rede consular e facilitando as trocas comercia.is entre as 
populações fronteiriças; · 

- a expansão da infra-estrutura viária; sempre oo sentido de 
complementar a vocação natural de região, que tem no transporte 
fluvial o mais importante fator de integlllção regiocal. 

- Fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de 
justiça. polícia fedetal, receita fedeial e previdência social oomo 
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· fato= de inibição da prática dé íiÍcitos, deonentes da presença in- - coostruçãÓ do pier da Base Naval de V ai-de-CiOs; 
suficiente de Estado, em função das distâncias e de isolamento; - apoio médico e· odontológico ãs populações nlleirinhas, 

-_intensificação das campanhas deman:attrias de fronteira, por meio de 2 (dois) navios de assistência hospitalar. 
pela =tamaçio e adensamento dos DllU1:0S limítrofes; No Projeto Especial para a ampliação da Infra-Estrutura 

- promoção de assistência e fCOteçáo ãs populações indlge- VIária: · 
nas, delimitando e-demarcando suas temts; - ligação Ipanoré-Urubuquara, no Municipio de São Ga-

- asaàvidadesdiv..,.,.emtamodasq.WsfoiesttotuiadooPCN; briel da Cachoeira (AM), pemrltindo a integ<ação do transpone 
- o relato dos passos adetados para a implementação do fluvial no Rio Uanpés; 

Programa. e a estratégia de COilSOCUção de seus ohjetivos fundada - inicio das obras de ligação de São Gabriel da Cachoeira a 
na impleiJlO!llação de ''Projetes Especiais", com participaçilo coor- Cucui; 
denada de <Jrsios Federais e Fstadnajs, enfatizada a participação -Obras diversas de conservação de lrechos das BR-174 e 
do Exétcito, em face de sna IIadicional presença na área e do acer- 401-
vo de seus emprr.endimento já. consolidados na região. 

Mas, Senhor Presidente, desse valioso depoimento, rujos prin
cipais ítens venho mnilér:mdo, obviamente, maia: relevo há de ser 
dado àquele que descreve as p:mcipais ,..Hzações do Progcuna. · 

E aqui cabe nm reparo de fundamental import.ância: na rela
ção dessas realizações não f~gUI> nenhum emprendimento espeta
cular; mesmo porque- aS l!Úgalbas otçametJtárias a-. ele alocadas 
nio pennitiriam veleidades fan.8nicas de espécie alguma.. 

Para se avaliar~ port.aD.to o alcance de tais emprendimentos~ 
impi»se ter pmleDte, a extrema pemíria qlie grusa·nessas regiões 
distantes e abandonadas, onde qualquer edificação que se ecga, 
qlialquec ariibulat6rio que se instale, qualquer entreposto de pesca 
qoe se erija,. constituem bemfeitorias de suma utilidade pam as po
pa~ que delas fazem uso. 

É extensa, Senhor Presidente, o eleuco das realizações do 
PCN, ao longo dos dez ancs de sua implantação- Por essa razão li
mitar-me-ei a mencionar as mais expressivas. pinçadaS dos proje
tos especiais que compoem o Prcgrama. 

No Projeto-Piloto Tabatinga:- coustiUção e entrega de mo
..demo e funcional Centro administr.ltivo; 

- efetivação de interligação telefônica com a cidade colom
biana de Ledcia fronteirisa e gêmea de Tabatinga: 

- recupcmção das instalações e posterior reativação do Cen
tro de Treinamento Profissional; 

- implantação dos sistemas de C3pOiçãu e disttibuiçãO de água; 
- tratamento de águas servidas. pluviais e esgost.os, para 

70% de área urbana; 
-construção do Entreposto Pc;squeiro; 
-ampliação e melhcrameuto de hospital de Tabatinga. 
Nos Proje!Ds Especiais para incremenlii <:laS Relações Bila

terais: 
- dinamização de tr.lbalho das Comissões Mistas de De

m.m:ação da Linha de Frouteira, cuja exte~petfaz6.77! km; 
- construção da via da Amizade. uma avenida de dupla via, 

com canteiro central, abrangendo 3.Slon de extenção e ligando as 
localidades de Tabatinga (Brasil) e Leticia (Colômbia). 

Nos projetos Especiais para aum<:nto da Preseuça Bxasileira 
na Álea: 

-obras diversas seja de consttução de novas. seja de am
pliação de antigas unidades militares de fronteira; 

- apuio à comunidade, f:tanqueacJo.!he pessoal e instalações 
de saúde; 

- construção dos pavilhões de tex1:eiros (constnlções erigi
das jJnto aos Pelotões de Fronteira de Exército), destinadas a abri
gar os demais órgãos de governo envolvido no Programa e a dar
lhes o apoio adequado. 

No setor da AéroDautica: 
- coostnlção, ampliação e execução asfáltica de 20 (vinte) 

pistas de pouso. indispensáveis a manutenção do apoio logístico às 
atividades do Programa. 

No setor da Marinha: 

Nos Projetos Especiais para a Ampliação de Oferta de Re
cursos Scciais Básicos: 

- construção e equipamento de postos de saúde para diver
sas localidades da região; 

-aquisição e entrada em operação de Unidades Volantes de 
Saúde 

- barcos- em número de 4 (quatro) para atendimento nos 
distritos e comunidades isoladas do Alto Rio Negro; 

- fornecimento de farmácias básicas- .1 (uma) para cada 
3.000 (três mil) habitantes- para as unidades de saúde de div= 
JD.UDicípios; 

-construção da Escola Agropecuária de São Gabriel da Ca
choeira (AM) para 600 (seiscentos) alUJJ.OS do ensino de 1° e 2° 
graus; 

- implantação do Colégio Agropecuário de Benjamin Cuns
tant (AM), objetivando a formsção de técnicos em nível de 2' 

_gr.m? parã as atividades agropecuárias locais. 
No Projeto Especial para o lncremeuto das Ações da Funai 

na Filia-de Fronteira: 
- distnõuição de medicamentos e equipamentos de saúde, 

refoonas em enfermarias de Postos Indígenas, conjliados à ccns
trução e reparos de salas de anlas; 

- Implantação de 'Projetos Especiais nos setores da agricul
blra de subsistência. bovinocultura,. caprinocultura., psicultura e ar
tezanato nas colônias de ãteas indigeuas já criadas. 

Senhor Presidente, Seuhores Senadores, 
Do depoimento que vimos analisando, sobretudo. da amos.

tragem resumida de realizações já efetivadas nestes dez anos de
existência do Programa Calha Nortey algumas inferências se im
põem. antes mesmo da conclusão dos trabalhos da Comissão cria
da pam avaliá-lo. De uúnha partey pelo menos, posso exttair as se
guintes conclusões: 

-O Programa Calha"Norte tem-se defrootado com enotmes 
obstáallos, dentre os quais sobressaem a falta de :recursos compa
tíveis com suas demandas, a diflCUldade de envolvimento dos di
versos órgãos do govemo, o imebs<> espaço geográfico por ele 
abu:cadoy com o agravante de sua densa cobertura florestal. e ou
tros: fatores adversos, tais: como a problemática indígena, a presen
ça de garimpeiros e narootJ:aficautes:, os interesses e ações de gru
pos inlemacionais etc, etc ... 

Não obstante, o Programa pode ostentar um eleuco apreciá
vel de resultados positivos, decorrenl.es de ações que não se res
tringem a·objetivos estritamente militares. mas cobrem. igualmen
te, um largo espectro de interesses e demandas multidisciplinares, 
convergindo todas para a intenSíficação da ptesença do Estado na 
área, oo para a melhoria das condições de vida dos brasileiros, 
cuja permanência nessas paragens longínquas e desassistidas. ga
rante nossa posse plena sobre a região. 

Em razão de bldo isso, e por mdo o que até aqui me foi 
dado analisar, inclino-me, pois, a subscrever, entre outras. esta 
passagem conclusiva do depoimento da SAE: 
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"Em suma podemos afmna:r que o Programa Caiba Norte 
transcende em muito o aspecto de vigilância daquela região de re
levante interesse político-estratégico, para se mostrar-um projeto 
govemamental anojado e multidiciplinar, de considerável alcance 
social para os brasileiros cuja presença em áreas inóspitas assegura 
nossa P9sse sobre a região". 

E o que penso Senhor Presidente. 
Obrigado 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presidente. 

S~ e Srs. Senadores, cumpro o dever de trazer ao debate do Sena
do Federal, mais uma vez, um dos temas de maior relevância para 
a economia. do Norte e NOideste: a insta.Iação de uma noVa ref.m.a-
ria de pj:UÓleo da Petrobzas. · 

E nanu:al e lógico que Estados pobres e com dificuldades 
econômico-fmanceiras reivindiquem a insta.Iação da refinaria em 
seus respectivos teiii.tórios, principalmente pelo elevado vofume . 
de investimentos ligados ao projeto e seus efeit.Q_s germinativos em 
toda a economia. - -

O projeto é uma 'rei~indicação regiohâl com .r:p.ais de vinte 
anos de existência, que vem sendo adiado sucessivamente pela Pe
trobras e, conseqllentemente, vem acarretando pexdas econômicas 
para o Norte e o Nordeste. 

. Hoje não há mais como :Kliá.-lo, pois o BraSil já ingressa na 
faixa perigosa de correr riscos de desabastecimento. A demanda 
interna dé derivados já ultrapassou a capacidade normal de refino 
da Petrobras e já estamos importanto derivados de petróleo. 

A aOJal situação decone de erro estratégico da Petrobras, 
que relegou a segundo plano a construção de novas refinarias,
pois. a última refmaria construlda foi instalada na década ele setenta. 

O parque de refmo da Petrobra.~ vem operando em seu limi
te máximo, o que não é recomendável do p::~nto de vista técnico, 

._pois. na hipótese de ocorrência de qualquer situação- anômala.,. o 
País poderá ficar serlai:nente prejtfdicado em seu abastecimento. 

Senhor Presidente, 
Senhmas e Senhores Senadores, 
O pomo focal de todas as controvérsias. já ~denominadas 

pela imprensa de "guerra da refmaria11
, é exatamente a decisão so

bre a localização do projeto, assunto que nas grandes empresas 
·privadas seria tra[ado pelas respectivas diretoriaS com base em es-
tudostécnko:-:eçonôm.i®~_ _ ____________ _ 

Um dos poucos tópicos da Economia era. qUe não existem 
divergências conceituais, filosÓÍlC3S ou metodológicas sérias é 
exatamente a chamada Teoria da Localização I!ldustrial, por se tia· 
tar de campo do coohecimento em que as variáVeis envolvidas po
dem ser adequadamente tratadas por modelos matemáticos, esta
tísticos e econométricoS que ·pc;Sõsibilitam (iecisões objetivas. neu
tras e factuais Ou. como se coStuma dizer, decisões técnicas.. 

Foi exatameDle nessa área especializada que a atual diretoria 
da. Petrobras_ :resolveu "inovar, tentando revogar todo esse campo de 
conhecimento. com base em um dlamado "Relatório dos Estudos de 
Microlocali.zaçãO", em que abre çma imensa gan:i3. de opções e -alter
nativas. m= multiplicidade tal de localidades, que toma impossível 
uma decisão mcional a partir dos dados do menciooado Relatório. 

Nessa teDlativa de dar aos fatos novas formas ih.Isórias, o 
que era objetivo dá impressão de ser subjetiVo, criando-se uma 
modalidade rara de "cam.peonalo" em que t.cxJos: os times te:tm.i:nam. 
empata~ cabendo a algum ''árbitro11 a proclatnação do "campeão". 

Isso é realmente inaceitável em se tnltando de mna empresa 
com quarenta anos de experiência no setor petroleiro. com onze 
refmarias instaladas. com experiência intem.aeíonal compravada e 
com um quadro técnico respeitável. 

Infelizmente., os acontecimentos relacionados com o pro
cesso decisório da localização da Refmaria do Norte/Nordeste em~ · 
prestam um tom melancólico ao ocaso do monopólio da Petrobras. 

Para uma emptesa que é símbolo do ~iooalismo, -do ·pa~ 
triotisrrio, do desenVolvimentismo, que ao longo dos últimos qua
renta anOs tem alimentado os sentimentos de orgulho do povo bra
sileiro, é irônico que participe em perlodo tão curto de episódios 
negativos comO a greve dos petroleiros, o desabastecimento de gás 
de cozinha e. por último, a indecisão quanto à localização da Refi· 
naria do Norte/Nordeste. Nenhum de nós gostaria nem torceria 
para que isso ocorresse. 

Quando a alUa! diretoria da Petrobras procrastina e rebrda 
~sivamente a instalação de_~ nova rermma ~tá, pa: omis-
são, prejudicando fO<temente as regiões mais pobres. -em derespei· 
to frontal ao disposto no artigo 43 da Constituição Fedetal. que 
obriga a União a desenvolver ações para reduzir as desigualdades 
regionais e promover o desenvolvimento dessas regiões. 

Sechor Presidente, 
Sechoms e Senhores Senadores. 
A Refmarúl que hoje já deveria estar operando, caso a Pe

trobras cumprisse efetivamente sua, missão legalmente estabeleci
da. talvez só entre em :funcionamento no início do terceiro milê
nio. pois são necessários aproximadamente· quatro anos para a sua 
coostrução. e Dão se sabe quantos para a decisão da empresa. 

O que a atnal diretoria da Petrobrás vem impingindo aos 
Governadores do Nordeste é algo humilhame. oonfignrando mes
mo abuso de poder, poclereoonõmico e poder polllico. Reduziu-os 
à condição de pedintes nos luxuosos gabinetes do famoso prédio 
da Avenida Chile e participantes de um processo condenável de 
barganha. em que são obrigados a sacrificar a destinação de seus 
já minguados recu= - que deveriam estar voltados ao atendi
mento das populações miSOiáveis -,para direciODá-los em beneff· 

""êio do aumento dos lucros da Pet:robrás. 
Quando a Petrobrás iDstalou onZe refinarias nos Estados 

mais ricos da Fedemção, jamais foriun. exigidas dessas Unidades 
vantagens, subsídios nem dispensa de tributos. 

Infelizme11te, na raiz desse ·comportamento encontr.unos, 
novamente, o elemento responsável·pormuitos dos males doBra· 
si!: o ~Donopólio, com todas as suas ações deletérias. capazes de 
transfoonar uma empresa_ num Estado dentro do Estado, a ponto 
de provocar disputas fratricidas e -guexras fiscais en.Cre !3stados pO.. 
btes., estimulando a cizânia... -

Senhor Presidente, 
SeDhoras e SenhorCs Senadores. 
O tempo de que disponho seria insuficiente para exa:mi:nãr 

com maior profundidade a série de erros, inconsistências, omissõ
es relacionados com a condução equivocada do processo decisório 
da localização da Refinaria do Nort</Nordeste. 

Tenho a convicção de. que o Senado Federal adotará provi
dências para que a Petrobras,. mesmo no caso de sua condição :IDO-

nopolista, cumpra a Constituição, respeite-os Estados aqili repre
sentados e apresente estudos técnicos confiáveis. e não mems pe
ças de ficção e ilusionismo. 

Peço licença ao Senhor Presidente para anexar a este meu 
pronunciamento. passando a dele fazer parte constinuiva., estudo 
técnico. realizado pelo professor e Engenheiro Doutor Bento Mo
reira Lima, Diretor de Engenharia e opemções da Companhia D<>
cas do Maranhão. comprovando que o dtamado "Relatório do& Es-
IUdos de Microlocaliução" da Petrobras não resiste a um exame 
do -crivo da racionaUdade nem pode ser denominado um documen
to técnico, na acepção verdadeim do vocáculo.. 

É o meu pensamento. 
Muito Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 
EM SEU DISCURSO: 

ANÁUSE DO RELA TÓRIO- RENOR 
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Bento Moreira Lima Neto (x) 

Introdução 
Lemos. com redobrada atenção. o Relatório apresentado 

pelo Grupo de Trabalho da RENOR- Refmaria do Norte/Nordes
te, dirigido As autoridades dos Estados interessados, e lido em Bra
silia pelo Sr. Joel Renno, Presidente da Petrobrás. 

Os escritos se intitulam "Relatório dos Eshldos de Microlo
calizaçãaiMovimentação de Óleo e Derivados" e ''RelatÓrio dos . 
Estudos de Microlocalizaçáollnfra Estrutura". Eles objetivam sub
sidiar o Grupo de Trabalho instituído pelo GDAL- 40.098, de 17-
10-94, foxm.ado para defiuir a 11nstalação de uma nova tefmaria no 
Norte/Nordeste. indicando a logistica de tr.mspotte do petróleo e 
derivados por região 11 e a indicação de "seu porte, esquema de pro
dução, microlocal.ização e época para implantação". 

Os técnicos nomeados pam executarem esta árdua tarefa, 
em nosso entender, agiram d:: modo discutível ao definirem pre
missas básicas inaceitáveis para nós. as quais serviram de suporte 
paR desenvolver os Rela16rips citados. -

ProcuramOs nos ater ao estudo que envolve a movimenta
ção do 6Ieo e derivados, no que diz respeitO aos poitós apresenta
dos como alternativas mds_ viáveis. 

<)pções Preferendais 
E necessário esclarecer que na ampla região abr.ulgida pelo 

!Iabalho, além de opções de localização da refinaria no litonl. o estu
do envolveu também. com omita propriedade, cidades do interioc a 
exemplo de Salgueiro- PE, Juazeiro do Norte e lguatu- a;; e OUIIas. 

Afmnamos., por conhecermos beDi ã legião, que Rosário. ci
dade próxima a São Luís- MA, seria um lugar mil vezes mais viá
vel par.1 sediar a Renor que os lembrados no sertão do Ceará, Per
nambuco e Rio Grande do Norte, entretanto, não mereceu qual
quer estudo sob a alegação de que " ... seu.s valores em 1989 eram 
bem superiores em relação a opção ltaqui", explicação que, em 
parte concordamos, mas não justifiCa. 

ES!Iimbamos a premissa (pág. 5) de que "-· o sistema indica o 
recebimento de petróleo naciooal. com compJementação ~ peii6loo 
importado predomiDanl=nte de origem venezuelana". Tal escolha 
pemlÍ!Í11 descartar a possibilidade de utilização de navios lliÍneropl>
troleiros, com capacidade entre 200 e 300 milTI'B, para snpm a reli
naDa e, eno mais grave, oormarizcu,; indeviaam.ente, embarcações 
com o porte de 135 mi!TI'B para este serviçO, sob ·a alegação de ele 
"-· se mostra mais ajustado ao sistema de suprimento de petióleo11

• 

O fato de relegar. a priori. a utilização de petroleiros de até 
300 mi!TI'B. sabendo que o Pocto do Itaqui se_ encolllra ultimando 
um pier petroleiro, único no Norte/Nordeste para receber navios 
desta capacidade de =ga e ainda. que a Govemadcn do Estado do 
Maranhão afiitnOU a Comissão da Petro!ris, que essa obm (pier) fi
caria pronta nem que fosse necessário investir lU:llESOS do Estado se a 
Renor vier para o M:mmbão, é um ato de discriminação fucompreen
sível, suficiente para inviabilizar tecnicamente. um lelbalho que dese
ja se impor pela isenção e honestidade de propósitos. 

Pier para navios de 300 mil Dwr 
O Superintendente do Terminal da Ponta da Madeixa 

(CRVD), em São Luís, em recente congresso portiiiúio,-re.Jizado 
em Fortaleza- CE. apresentou uma interessaíitepalestra de onde 
extraÍmos o qu3.dro comparativo que mostra, com clareza, a dimi
nuição do custo de transporte mãrltimo nos contratos de frete, em 
função da tonelagem de porte bruto (IPB) dos navios: N 280.000 
TI'B - 0,71; N 220.000 TI'B- 0,77; N 150.000- 1,0; N 70.000 
TI'B- 1,35; N 30.000 TI'B - 2,40. 

Esses números demonstram com precisão, que quanto 
maior o porte do navio, menor será o valor do frete ajustado; pe-

troleiros de 135.000 'IPB cobram, pelo menos 40% a mais por via:.. 
gem que navios de 300.0CIOTPB. -- -- , -

Todos nós temos conhecimento de que emban::ações perten~ 
oentes à CVRD on afretadas, com TI'B entre 200 e 300 mil, trafe
gam pennaneotemente para o Japão levando minério de feno, pas
sando em seu regresso pelas vÍZÍilllanças de polses árabes, !Iadi
cionais focneeedores de petzóleo para o Brasil, em direção a São 
Luís. sem carga, podendo trocar o lastro de água salgada poc óleo 
bruto que seria desembarcado no Raqui, por um preço de frete sem 
competidor. _ _ 

N""ao aceitamos como def"mitiva e nos rebelamos comra a ar~ 
gumentação de que: "·- receitas decoxrentes dos fretes de minério 
não f013Dl CODSideradas em razio de: 1) a expeetativa de sobrevida 
da frota atual de navios tuinero-petroleiros 6 pequena; 2) não há 
previsão de novas encomendas de navios desse tipo". 

A CVRD possui alguns navios mínero-petroleiros como o 
Tijuca e o Doce Fjorde, ambos para 300 milTPB. semi-novos, e 
afretará outros tantos se houver qualquer possibilidade de diminuir 
custos no transporte das vendas de minério pam países do Oriente. 

A VOII02llela, se defUJÍda como principal (única) focneeedo
ra de pe1I6leo estmngeiro (13% do total) se encontm mais pt6xima 
de São Luís que dos outros portos seleeionados, o que deve nos fa
vorecer com menores fretes: em função da distincia. 

. Quadro de B61as 
A solução de quadro de bóias adorada como notma para re

cebe< petroleira< de 135 mil TPB, e generalizada para todos os lo
cais visitados nãO nos convence na medida em que nivela o Porto do 
Itaqui com qualquer outro, a exemplo de Patacuru.{E, oude não exis- · 
te instalaçãO paiii-eCeber navios. Não se pode compuar uma amana
~ em quadro de bóias com a segura e eficiente operação desenvolvi
da. com navios de até 300 mi!TI'B, em um modemo e protegido pior 
como o que está sendo etglrido em São Luís, dotado de todos os «q
uisitos técnicos e abonado poc primoroso Modelo Reduzido perten
cente a CVRD, em Ílliiciot!an:le na Universidade de São Paulo no 
CetW:o de TecooJo8ia de Hidciulica- Cm. . 

O pOOprio Relat6rio afu:ma na página 20 que "- visto que 
seus custos operacionais e, a possibilidade de operar instalaçi)es 
tenestres poderá ser mais v.ab.tajoso para a Petrobras". 

Estranhamos o fato da Petrobras, há algum tempo, ter acon
selhado à Codomar. diminnir a capacidade esttutural do Pier do _ 
Itaqui. dimensionado originalmenfe para receber navios de 277 
milTI'B (300 mil), para navios de 150 milTI'B, alegando que não 
havia necessidade de um pocto com capacidade maior e. de certo 
modo, conttariando orientação anterior quando projetamos a obra, 
em1987188. 

Por que esta sutil lembrança somente agora, no momento -
em que disputamos palmo a palmo a instalação da RENO R? 

Loc:ais estudados com prd"erência 
No PeJá, o Relatório descattou a J=lização da refinaria em 

Barcarena "devido as condições geol6gicas desfavcriveís (canal 
de acesso na baía de Maraj6) e difieuldade de Iogistica de snpri
mento (derivado de petróleo) apresentanun enstos de investimen
tos superiores comparando-a as demais áreas estudadas". Infeliz
mente para os paraenses, este mesmo problema liquidou a possibi
lidade da CVRD construir em Belém o Tenninsl de Minério para 
atender o Projeto C....jás. 

O c-á, est3do privilegiado, com oito opções dif=nciadas 
de localizaçiio no Relatório, encontrou em Paru:um a altemativa 
que sustenton melhores condições de implantação para o Renoc. 

A descarga seria ao largo (quadro de bóias) e o can-egamen
to de derivados em píer a ser construído (?) pois ainda não existe 
projeto defUJÍdo e a Comissão resolven por bem, concedet- a-édito 
total às promessas do Governador Tasso Jeteissati. de "dotar o hi
gar de um Distrito Industrial, disponibilizando toda a infm-estrutu-
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ra necessária, inclusiVe-o pier para derivados''.'Pelo visto a Comis
são encarregada do Relatório não deu à Governadora do :M&raqhão 
o mesmo tratamento e credibilidade. 

A solução SUAPE- PE. envolve a instalação de um quadro 
de boías a 7 Km da costa com capacidade de fundear navios de 
135 mil TPB ou a construção de um píer {ainda sem projeto deta
lhado) ms virinhanças da extremidade do enrocamen!D de prote
ção do porto pernambucano, no Cabo de San!D Agostinho. Esta 
obra exigirá, para receber navios do padrão defmido pela Petro
bras, o complemeDlo de dragagem de um caoal de acesso (?) e ba
cia de evolução compatível. 

No Relatório da Petrobras, o Porto do ltaqui se enoontra tra
tado sem qualquer distinção ou mérito e, o máximo que lhe permi
tiram, foi af'u:mar o óbvio de que dispunha de um beiÇO com 14 
metros de calado (?) quando deviam escrever profundidade míni
mia.. e condições de operar navios de 50 mil TPB. Nas páginas fi. 
nais reconheceu o citado Relatório que navios de 70 mil TPB car
regados podem atracar nesse berço. 

Não nos conf~os com a pobreza dessa observação 
tendenciosa de meia verdade, uma vez que o Porto do Itaqui JXIS
sui um berço com 19 metros de profundidade, em pleno funciona.:. 
mento., arrendado à CVRD, onde navios de 155 mil TPB atracam 
sem qualquer problema e saem inteirimente carregados. Para con
clu.ir as obras do pier de São Luís. em condições de receber navios 
de 300 mj1 TPB. com vinte- e !J1•m metros de profundidade mínima 
na baixa mar. a Codomar pr~a ai.:.fA)r de '22 LDilhões de dólares. 
uma verba sem expressão diante dos investime_;;:tos planejados 
para os portos concorreDies. As obras do Píer continuam em anda
mento mas em ritmo lento em função da escassez de verbas fede
rais na área portuária. 

O Relatório cuidou da opção Mossoró e várias outras me
nos atrativas em função do elevado custo que envolveram tanto a 

-Infra-estrutura conio a Operação. 
Resumo das opções e custos . 
O quadro resumo· das melhores alte!U21ixas _econômicas 

e/ou operacionais por Estado para sediar a Renor, indústria com 
capacidade de refinar 30 mil m3/dia de pett6leo, traz "'! infonna
ções que procuraremos analisar com observações que julgamos 
pertinentes. 

Pernambuco- Refmaria em Suape com -descarga 1lb Píer Pe
troleiro a ser construldo (?) parn acei'ª" navios de 150.000 TPB e es
coamemo dos derivados pelo Píer de Granéis LíquiOOs existentes. 

a) rosto da infra-esttutura: US$66,67 IllÍll!ões; 
b) rostos operacionais: US$11,13 milhões/ano. 
Podemos afumar, com alguma experiência, adquirida em 

trinta e dois anos de atividade p::>rtuária e 4e" engenheiro dedicado 
aos portos e a elaborar cálculos estruttlrais, que projetar e constrUir 
um canal de acesso, bacia de evolução (pila serem dragados) e im
planlar uma sofisticada estrutura marltima parn aceitar naviós de !50 
mil TPB, não é tarefa simples ·e. qualquer profissional consciente. exi
gjiá um modelo reduzido, aferido com rigor ou. no mínimo, um mo
delo matemático. dimensionado com critério ê exttemo cUidado. Or
çar estas obas, mais a tubulações de recepção do 61ro bru!D do píer à 
refinaria (mais oo menos dez quilômetros), com a ordem de grande e 
aproximação apresentada no Relatório, é de um otimismo exagemdo 
que, em nosso entende. muito se aproxima de inexatidão. 

Duvidamos também dos custos opexacionais previstoS para 
Suape tendo em conta que, na página 42 do trabalho, aparece em 
um quadro deta.Ib.ado os custos vigentes e ProPostos pelos portos 
em estudo, que cliz: (Olsto Proposto) Recife US$!m27/m3; Fortale
za: US$!,21/m3; São Luís (ltaqui): US$!,!8/m3 (o menor de !Ddos). 

Consider.tndo o custo com a utilização de Terminal próprio. 
anotamos: Suape: US$!,00/m3; Fortaleza: US$0,85/m3; São Luís: 
US$0,24/m3 e P. do Mangue: US$!,71fm3. 

É evidente, confirmado esses valores· q~e se o Porto do I ta
qui ofereceu, em qualquer condição, as menores tarifas, não tem 
porque o custo operacional por ano em São Luís s~ maior que o 
de Suape. como veremos mais adiante. 

Ceará - Refmariã-em P.uacuru Com descarga de petróleo 
ao largo e escoamento dos derivados por pier a ser construído (?_) 

A solução mais aceitável apresentoo: 
a) custo da infra-estrutura: US$!20.50 milhões; 
b) custos operacionais: US$13,13 milhões/ano. 
A infra-estrutura seria um quadro de bóias para navios-de 

135 mil TPB para um pier petroleiro para atiacar embarcações de 
30 mil TPB selecionadas para exportar os derivados produzidos. 

Maranhão- Refmaria em ltaqui(São Luís) com descarga 
de petróleo ao largo (?) e escoamento dos derivados pelo cais da 
Codomar. 

a) rosto da infxa-estrutura: US$72,42 milhões; 
b) rostos operacionais: US$12,15 milhões/ano. 
Optar por um quadro de bóias na Baía de São Marcos, para 

navios, de 135 mil TPB. submetido a uma conenteza de 5 nós nas 
marés de sigízia, é um contra-senso. uma irreSponsabilidade.. con
siderando a possibilidade de manter a operação em Pier Petroleiro 
para navios de 150 mil TPB e (porque não 300 mil TPB?) eSta hi
pótese não foi quantificada ou analisada como esperávamos. Há 
20 anos a Codomar proibiu que navios petroleiros operassem em 
um quadro de bóias das empresas de petróleo sediadas no Itaqui. 
Devido a dois acidentes gr"d.Ves acontecidos com quebra de amar
ras e arraste da estrutu.Ia (peitas e ferro). 

Não podemos aceitar o cálculo de mn custo operacional 
mais elevado no Itaqui que em Suape, se as tarifas propostas pela 
Petrobras e aceitas pela Codomar. são bem inferiores às que serão 
praticadas no porto pemambucano. 

Rio Grande do Norte - Ref"maria- em Janduí (Moss_oró) 
com recebimento de petróleo por Guamaré, quadro de bóias. para 
navios de 135 mil 1'PB e escoamento de derivados ao largo em 
Porto do Mangue. · -

11) rosto da infra-estrutura: US$239,62 milhões; 
b) rostos operacionais: US$16,72 milhões/ano. 
Pará - Refmaria êm Barcãrena com descarga de petróleo 

ao largo. quadro de bóias, para navios de 135 mil TPB. e escoa
meDlo de derivados pelo pier de granéis líquidos em Belém. 

a) rosto da infra-estrutura: US$239.49 milhões; 
b) rostos operacionais: US$15.02 milhões/ano. 
Ceará (2" opção) - Refmaria em Tgualu com des~a de 

petróleo, ao largo em Guamaré, quadro de bóias, para navios de 
135 mil TPB e exportação de derivados por ferrovia. 

a) rosto da infra-estrutura: US$252.()9 milhões; 
b) rostos operacionais: US$19,73 milhões/ano. 
Pernambuco (2• opção) - Refinaria em Salgueiro com de5:" 

carga de petróleo em quadro de bóias. para navios de 135 mil TPB 
ao largo e escoamento de derivados por dutovia para Mucuripe ou 
Paracaru. 

a) rosto da infra-estruturn: US$535,57/m3
' 

b) rostos ~operacionais: US$25,28/m3· 

Condusão 
Dentro do que foi exposto no polêmico Relatório da Petro. 

bras, Pernambuco deverá ficar com a prefeiência da Refmaria 
Norte/Nordeste. seguido do Maranhão e depois o Ceará. 

Uma solução injusta prejudicial à Petrobras como empreSa 
e que não condiz com a tradição de seriedade e inteligência dos 
engeDbeiros brasileiros. · 

A análise que empreendemos merece um aprofundamento' 
mais detalhado. pois nos pareceu evidente que a Comissão desii~ 
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nada pela Diretoria da Petrobras desejou, em todos os momentos 
do trabalho que desenvolveu, forçar uma defmição direcionada no 
sentido de orientar a instalação da Renor em Suape, a qualquer 
custo, contra os interesses do País, a um preço que, se det.albado 
honestameDle, ficará bem superior à implantação em São Luís. 

Não é esse tipo de comportamento ético quei eSperamos da 
Petrobras. Exigimos, DÓs e todos os Estados envolvidos com a 
possibilidade de acolher a Renor. uma transparênCia -máxima nos 
argumentos e cálculos apresentados para justificar a indicação do 
local mais adequado para sua implantação, e fiquem Ciehfes os se
nhores técnicos que elaboraram o Relatório que não sOmos cegos e 
não subestimem a nossa capacidade de discernir o que é- certo e-o 
que não passa de sutil ou até grosseira malversação de informaçõ
es e ammjos contábeis. 

Um investimento de 1,6 bilhão de dólares, em qualquer dos 
Estados do Norte ou Noroeste do Bmsil. região piobl~mática, re
conhecidamente pobre e necessitada de ajuda. é assunto de impor
tância capital que podeiá representar "o pão nosso de cada dia" 
P"'ll mllbares de pessoas des~pregaclas ou subempregadas. 

Espetamos que o Presidente da PelrobiOS, Sr. Joel Rell!IÓ, 
homem íntegro e preparado, não Se deixe enganar com este falso 
documento, facciOso, e tome as medidas, juDlo a seus subordina
dos, de modo a poder esclarecer com minúcias as--questões que le
vantamos e, ainda, que detennine uma revisão pOr-inteiro nos Cri
térios básfc:os que nortear.un esse Relatório. que classificamOs 
com certa angústia de parcial e vexatório. 

(x) O :ltii:or é engenheiro civil c: Din:tor de Engenlwia e Opençõcs da Comptnbia 
Docas do Mx'anb.Jo- CC DOMAR. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC)- Sr. PresideÍl. 
te, sn e SIS. Senadores, quero relatar a resposta ao pedido de in
foo:nações enviado por esta Comissão ao Ministério das Relações 
Exteriores, sobre as providências tomadas no que diz respeito à si
tuação dos brasileiros que vivem na Bolívia, na fronteira do De
partamento de Panelo com o Estado do Ac;re __ CJ!l face das inf~
ções sob-Ie o envio de tropas bolivianas para a região. 

Segundo o lVfinist.ério~ de lO a 14 de julho passado, esteve 
na região uma missão hOerada pela chefe do setor consular na Em
baixada em La Pax, que JllaD.teve contato com autoridades locais e 
lideranças da comunidade brasileira, na t.enlativa de-verificàr o que 
estava oconendo. ___ _ 

O relatório apresentado confuma que :realÍnente está sendo 
transferido o comando militar de Pando, de uma cidade do interior 
- chamada Rwrenaba.que - para a capital do Departamento - Co
bija. com um general de divisão e 180 home~ de apoio. Ressalva 
tratar-se de uma decisão política e não estratégica, gar.mtindo ain
da que o Exército-boliviano não possUi reaJiso~ suficientes paza a 
instalação desse cbttiãndo, tendo transferido até agora apenas 10 
homens. 

Ainda segundo o relat6rio, estima-se em ""900 íari:iílias- cer
ca de 3 mil pessoas- o mímero de brasileiros que vivem na região 
de fonna. permanente, sendo que·destes, apenas 1.200 possuem a 
perllllUlência legalizada. 

Chegam ainda a 700 os chamados uansitórios- aqueles que 
cruzam a fronteixa temporariamente, na época da colli.eita da casta.-
nba-do-Bxasil. ~ ~ 

A maioria registra--se na migração comprando a chamada 
taxa de estia.ngeria- ''uma espécie de registro na migração de Co
bija, instituida como custo de uma estampilha 'Valorada" de dez 
bolivianos, ou dois dólares, e que substimi, de fOIDJa. precária. o 
visto de permanência". 

Diz ainda que no momento não exislá "clima de animosida
de entre as comunidades que habitam a zona fronteiriça". E relatfl 
entrevistas com três lideranças da COIO.l!DÍdade brasile~ que asse-

guram estar bem. apesar de reclamações quanto ao preço da taxà 
de estrangeria. 

São informações que num primeiro momento parecem tr.m
qüilizadoras. To:iavia, o JrÓprio rela.lório faz uma ressalva, para a 
qual quero chamar .a.atenção: "A chegada de auiDridades não-pan
dinas P"'ll ocupar postos<haves em Cobija poderá provocar um 
endurecimento no tratamento dos estrangeiros e mais rigor na im
posição da lei migratória boliviana". 

Portanto, a situação- dos brasileiros -que vivem na :região, 
pode realmente ficar difícil conforme veDho advertindo as autori
dades competentes. 

Segundo o relatório, a "Diretoria Departamental de Migra
ção de Panelo oonsideia que 85% dos biOSileiros em Panelo estão 
em situação ilegal, já que sanente o Iegistro no 6rgiiD não lhe dá a 
segurança da permanência". 

Estes biasileiros (na sua maioria colonos e pobtes) ''n!o têm_ -
dinheiro poia legalizar a petmanência, que pode atingir 200 ou 
300 d61ares, de arordo oom o tipo de yisto". 

"A propriodade das t=as po< porte dos lrasileiros não é legal. 
''pois não é pemDiida. aquisição de tmas po<esa.ngeiroo DUIDa fai
xa de SOkm de fi:onteira. Mesmo que coloquem a tcm1 oo nome do 
cônjtge ou qualquer familiar boliviano, na poática, qualquer boliviano -
pode OOJJ:Ijl<á-la e, se quimr, pagam apenas as benfeilorias". 

Além disso, apropria missão conSular que esteve Iia região 
afirma que ''as dificuldades de acesso aos locais de moradia dos 
brasileiros, geralmente por teira oo pelo rio, são enormemente 
agravadas na época das chuvas (outubro a março). o que impede o 
controle dos ahJsos que venham a existir e dificultam a coDlllllÍca
ção", já que "neste período, os brnsileiros flCalD isolados, sem p:lS
Hbilidade de receber ajuda consular''. 

Tudo isso vem confo:mar, mais uma vez que a questão dos 
bJ:asileiros na Bolívia é séria, e precisa ser :resolvida. 

Quero inclusive reconhecer as providências que o Ministé-
rio das Relações Exteriores tem tomando em relação ao caso, 
~o o envio da inissão. atéPando para veriftcar o problema. E 
por col~ o tema para exame priotário na reunião realizada em 
19 de julho, em Brasília. entre os Secretários-Ger.ús dos Minislh-

-rios das Relações ExterioreS. do Brasil e da Bolivia- conforme oo
municado enviado a esta Co~são- quando os dois países marca
ram P"'ll o futal de agosto uma reuniiio do Grupo de Coopetação 
Consular para "discutir a situação de seus nacionais e as fonnas de 
viabilizar sua plena insetção legal". 

Faço questão de colocar também as sugestões pata ações fullli3S 
coostantes do re1at6rio daoomissão consular que esteve em Panelo: 

A primeira, de cunho CODSUlar, trata de estudos para ''a reali
zação de missões consulares itinenmtes regulares - partindo do 
Vice-Consulado em Cobija. em coordenação com a Secretaria de 
Estado e a Embaixada -, com o propósito de realizar o cadastra
monto. identificação e Iegularização da permaDência de todos es
ses brasileiros". 

A seiunda sugestão, de ambo político, trata de estudos pam 
''propor à O.ancelaria boliviaDa a implementação de uma carteira de 
estl3ngeiro li:ooteiriço que beneficiasse os nacionais de ambos os paí
ses (para resolver o problema da peillllUiêDcia ilegal dos lrasileiros 
emPaDdo~ Além de proporiambém, ao Governo boliviano, ''uma al
temativa pata oproblemlrda posse da lena pe!Ds colooos lrasileiros
respoosáveis po< J?<liCClas significativas da produção local, bem como 
mão-de-obra necessária às atividades econômicas de Panelo". 

São. claro. sugestões importantes. Todavia precisam deixar 
de ser apenas estudos e ser colocadas em prática com a máxima 
urgência. Até porque dentro de pouco mais de um mês começa o 
inverno naquela região - que isola e impossibilita o contato com 
estes brasileiros, confoime constatou a pt6pria missão que esteve 
naãrea. 
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É um problema antigo, uma vez ciue há brasileiros nã região 
há mais de 60 anos, e que precisa ser definitivamente solucionado. 

Muito obrigado. 
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB- AL)- Sr. 

Presidente, s:n e Sxs. Senadores: - - - -- -- -
Assistimos há JXX.lCO. em Alagoas. a uma solenidade de forma

tura de técnicos em desenvolvimento econômico, que representa mui
to mais que uma ~ônia convencioriãl de nattlreza pedagógica. 
nias se constitui. de fato. Dll.Dl capítUlo incial de um ousado c pioneiro 
programa de combate à miséria. &ses novos técoicos em desenvolvi
meDio ecoDÔ!IIÍco safumí. do PROGER - Programa de Geração de 
Emprego e Renda. desenvolvido oo Estado por convênio do Governo 
brasileiro com a Otganização das Nações Unidas, através da FAO. e 
com a participaÇão decisiva do Govemo do Estado de Ala.goas, da 
Fundação Teotonio VIlela, do Sebme e de ouuas iostitnições públicas 
e empresas privadas alago:mas. 

O Proger. que já desenvolveu programas pilotos em São 
Paulo e na Par.u'ba., é espantosamente simPles .oa sua me:todolOgia. 
mas audaciosamente reVolucionário na sua cOncepção. O Proger 
parte do principio de que as~conrunidades, mesmo as ae baixa ren
da. se forem capacitadas para a formaçãO de uma consciência or
ganizativa e para a produção de bens e serviços, se rece'bereni- al
gum apoio técnicO, podem se tomar sujeitos de seu próprio desen
vo1vimento econômioo e social. 

Nessa visão, o programa forrõ.a. a principio, técniCos em de
senvolvimento econômico. que, por sua vez. são agentes multipli
cadores dessa consciência organizativa juntO â própria comunida
de. Eles vão formar "auXiliares de projetos de investimentos. recru
tados jun~ às comunidades. entre pessoas simples do povo, às ve
zes com pouco tempo de escolaridade. formaL mas sempre com 
experiências de mercado e disposição para novos desafios em
preendedores. Esses auxiliares. por sua ve·z. orgarllzam. cada um 

ãeles, perfis de projetes de pequenas e· microempresas ou cooper:a
tivas de produção de. bens e serviços, que atendam a nichos especi
fico~ de mercados em suas próprias cOmunidades e consigam aten
der a necessidades evidentes de seus DlllDicípios. 

Em Alagoas, os 34 técnicos em desenvolvimento-econômi
co já fonnaram mais de mil auxiliares de_ projetos. Esses. por sua 
v~ geraram mil novos perfis de projetos, todos eles ~streados 
pela necessidade de bens e setviços de suas comunidades. São 
projetos de pequenas fábricas. de miaoprestad~ de serviços, to
das de nanneza associativa. são perfiS -de pequenas cooperativas, 
todas auto-sustentáveis e com autogestão. São-pequenas iniciati
vas de negócios que somam,.noconjunto.l6 mil novOs postos de tra
balho. que dependem, apenas, de pequeno e QUase simbólico apoio 
creditício. O fundamental é que todas essas pessoas já têm o projeto 
defmido. a consciência Oi'gartizativa de seus resp:msáveis e sua quau
ficação gerencial, falta apenas o acompanhamento técnico qtie o Se
brae se propõe a garantir e um apoio míilimo de crédito. 

Vistos assim, a metodologia e os propósitos do Proger pare
cem tão simples, mas aO mesmo tempo tão revolucionariamente 
eficiente. que a pergUrita que OCOtTe é se, na realidade, eles funcio-. 
nam. E se funcionam. por-que não foraril feitos antes ou por que 
não são agora multiplicados Bta.Sil afora? 

Para ver que funcionam. basta olhar onde já se implantou o 
programa. O Proger foi pioneiramente experimentado, no Brasil. 
num projeto piloto em São Paulo e nurrui dimensão ainda mais 
abrangente na Paraíba, nos governos do hoje senador Ronaldo Cu
nha Lima e do boje !'.1inistro CícE:ro de Lucena., E na Panuôa são 
dezenas as pequenas empresas e cooperativas formadas há quase 
dois anos e boje em plena produção. Com empregos que custam 
cerca de 3 mil dólares, ou seja, dez vezes menos que o custo mé

. dio de um emprego convencional no Brasil. 

·-E já que funcionam, o questionamento que nos- intriga é ou
tro: por que o Proger ~o está ainda presente em todos os estados, 
como fator' decisivO no combate à probreza e na geração de renda, 
como mola propu~ de um modelo novo de intervenção, gover
namental em bolsões de pobreza ou de_ crôniW~, miséria? Por que 
não se massifica uma experiência qui e'ntusla-Srrfã onde chega. que 
qualifica e capacita, mas sobretudo organiza e coo.scientiza? -· 

A resposta talvez se encontre na própria concepção do Pro
grama. 

O PROGER, na verdade, é ~s que um programa,. mesmo 
abrangente, de geração de renda. E sobretudo uma significativa e 
origioal tentativa de superação do paternalismo e do assisteDCialis
mo. que podem resolver questões típicas de miséria localizada, 
mas não têm dimensão nem abrangência para atacar problemas es
trutur.Us. 

O PROGER é uma vigorosa proítssão de fé na capacidacJ.e e 
na potencialidade das comunidades de baixa renda em assumirem 
seu próprio desenvolvimento, CÕmp sujeitos de seu destino e de 
sua vida. O PROGER é uma solene proclamação da crença no ho
mem e em sua capacidade de cnganiza.ção. na força de sua união e 
na consciência de sua cidadania .. 

O PROGER pressuspõe, ainâa mais que as políticas sociiils 
se desprendam do assistencialismo gratnito. que leva e induz à passi
vidade, e que se revistam da espetmÇa que constrói e do incentivo 
que faz crescer e avançar. A implantação do PROGER. em Alagoas, é 
tanto mais au~ pol91le jxXJC significar uma noya fomru~o 
das politicas sociais voltadas parn as CO!llllilÍciades de baixa renda. 
Setá avanço inestimãvel, se não-_se -~em n:iera intelvenção t6-
pica e assumir de fato a dimensão de uma prática de governo. -
~ O PROGER, afinaL é, sobretndo, uma solução simples. mas 
extremamente ~iva pafa uma região onde sobra mão-de-obra, 
mas falta capital. E uma aposta nas pequenas Uúciativas, num mO
mento em que as elites econômic:aS- parecem vOitadãS -antes para Os 
grandes projetas ~os grandes investimentos, esquecidas. talvez. de 
que há uma tendência ineversível de que a diferetiça eDtre as em
presas.seja cida vez menos o tamaxilio de suas estrutnras e cada 
vez mais a agilidade _de ~ soluções para o mercado. Quell! for 
mais ágil, embora pequeno; chegará à frente dos morosos, não im--
portando seu tamanho. . 

Alagoas. em especial, tem testeiDJJnbado o acerto do apoio ... 
às pequenas iniciativas. Do São Francisco ·ao litoral, de Pão de 
Açúcar a São Miguel dos Milagres. de Santana do Ipanema a Pal
meira dos Índios, onde houve algum apoio técnico e de crédito _a 
pequenas organizações existe retonio garantidO. E não apenas re
torno econômico, mas retorno social. Tem sido aSsim na coopera-_ 
tiva agropecuári_a de Santaiui do Ipanema. onde os cooperados sus
tentam uma fábrica de derivados de milho. Garantindo emprego 
para 40 pessoas e a compril, sem intermediários, de toda a produ
ção agrícola da região. Tem sido assim em Palmeira dos Indios, 
com a organização -de cooperativa de confeccionistas que já reúiJ:e 
60 pequenos produtores. Tem sido asSim em P.indorama, no eoru
ripe. em São Miguel dos Milagres, uma simples fábrica de gelo 
mudou a vida de toda a colônia de pescadores. antes obrigada a 
adquirir o geio no Recife ou em .Maceió. 

Nessas cidades, o que houve, na prática, foi apenas atgUiii 
Ímanciamefii.O do FNE. aplicado com critérios de escrupulosa reli
dão. -Provavelmente terão sido esses os empregos mais certos e 
mais baratos de todo o programa do FNE. ---

0 Nordeste não pode prescindir de alguns projetos estruOJ· 
rados, capazes de mudar o perfil econômico dos estados. Mas não 
-pode. ao mesmo tempo dispensar atenção e apoio a pequenas iiií
ciativas, essas sim democratizadoras de oportunidades, distribui
doras de renda e indutoras do verdadeiro desenvolvimento econô
mico e social. O PROGER, por isso mesmo, é. Um exemplo. Mals 
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que um exemplo, é um sinal.. Mais que um sinal, é a esperánça de 
que se }X'Ssa mais rapidamente vencer a miséria e o desemprego. 
A partir do próprio homem e de' sua comunidade. Que em vez do 
assistencialismo de esmolas esparsas terão, na verdade, qualifica
ção e treinamento, orientação e apoio, ópOitiinfdade de emprego e 
de ttabalbo- rud_o o que precisa para seu desenvolvimento. 

-~ºgu•tin!?l'.~-· --- ------ . 

O SR. iroMBERTO ÚJCENA (PMDB-PB)-Sr. Presideole. 
Sr's e Srs. Semdores, nos idos de 1982. o eminenle OCXTJCmista Celso 
Fintado. em um debo!e cem tkniccs pata~bano&, afumava~ a UniveJ:
sidade Federu da Paraiba (UFPB) se ooostítuía rio verdadeiro ''Pólo de 
Ilesenvolvimeao'' de que o Eslado pataibaooji dispmha, parn avançar 
~e scciãJmente noceoárion:xdestinoe bmsileiro. 
---- Pois bem, Sr. Presidente, SO e Si:s. ·seliadoreS. essa imPor
tância que nós pnaibanos. em particular. sabemos ainda estar bas
tante viva. tem sido Qomba.rdeada vioientamente, e .com inverda
des nos últimos dias. Tomahdo--se a UFPB como exempio Fci
pal•das mazelas do ensino Público superior do país. Sem que, com 
isso, se esconda o real interesse de muitoS setores em preparar a 
opinião pu"blica nacional para a consecuÇão de fortes p:1odificações 
nessa área do sistema educacional brasileiro. Especialmente volta
das para a privatiz:tção das nossas universidades federais. bem de 
aCOido com o figurino neoliberal. 

E um exemplo dessa campanha é, sem dúVida. a matéria pu
blicada na edição de 28 de junho da revista Veja. com o título 11ln
flação de mestre e dcutores", que seguramente deve merecer todo 
nosso repúdio. Pois, Sr. Presideme. SI's e Sxs. Senadores. sua real 
intenção longe está de ser uma crítica construtiva e responsável 
sobre a situação das universidades públicas federais, e muito me-

llõs a de mostrar saídas alternativas adequadas para elas. 
Assim. a Universidade Federal da Paraíba, na citada maté

ria, que contempla preferivelmecte - e porque não dizer precon
ceituosamente - ~ universidades federais do Nordeste, foi espe- · 
cialmente comentada. Mas isso de uma forma aci.D.tosamente- diri
gida no sentido apenas de meramente denegrir, vez. que, dos seus 
39 cursos de pós-gtaduação, apenas um, qual seja o seu Doutorado 
em F"LSica., é tomado, e diga-se mais uma vez, com inverdades, 
para exemplificar o que seria um vetdadeiro Qes~bro no ~cio-: 
namento desta e das demais universidades píblicas do país. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, faz-se neces
sário um urgente e inadiável reparo a essa matéria veiculada por 
aquele órgão de chamada Grande Imprensa ·Naciooal. ao mesmo 
tempo em que considero meu dever e de tbdos os paraibanos, em 
particular, a prestação de toda a solidariedade aos pesquisadores e 
professores, alunos e funcionários da UFPB, que a nós da Paraíba 
é tão cara e tão signifiCativa, conforme as palavras do Professor 
Celso Furtado, citadas no início deste pronunciamento. 

Na verdade, como nos infçmnou o próprio magnífico Reitor 
daquela instituição, professor Neroaldo Pontes, seu Doutorado em 
F'lSica não conta simplesmente com 33 professores para dar aulas a 
apenas 3 alunos, como deturpadamente a referida revista publicou. 
Na verdade, esses docentes fazem parte do Departamento de Físi
ca -do Centro de Ciências Exatas e da Natureza.. do Campus de 
João Pessoa. Tampouco, suas atividades se restringem,. como pu
blicaram, a dar aulas no Doutorado. Esses docentes ministtam. 
também. aulas no Mestrado em Física. no curso de graduação em 
FlSica e no ciclo básico de toda a área técnico-<:ientífica do cam
pus citado, em que se inchlem., aiD.da, os alunos de Engenharia. 

Mas não apenas esses aspectos devem ser ressaltados. Os 
professotes do Doutorado abordado CQOStituem._ Sr. Presidente, 

S;rAs e Srs. Senadores, um quadro altamenie qualificado. 22 deles 
possuem título de Doutor e os demais, de Mestre, e apresentam um 
elevado índice de produção científica. Têm publicações em várias 
e ~noôJãdas revistas especialiZadaS de nível inteinaciónal, equiva
lentes, em número e qualidade, àquelas que se produzem na maior 
e mais respeitável instituição de ensino superior do país, que é a 
Universidade de São Paulo, a conhecida USP. --

Ademais, de acordo com as infODllliÇÕOS que me f= presta. 
da,s pela Reitoria da UFPB. o seu Doutorado em F'lSica faz parte de 
um Programa de Pós-Gtaduação em F":LSica, que, "no seu conjunto, 
como o ~estiado em F"LSica.. apresenta rendimento positivo. segundo 
a última avaliação da CAPES -Coordenação de Aperfeiçoamell!O do 
Pessoal de Ensino Superior, órgão do Mimstério da Educação e do 
Desporto, IeSpO!!Sável pela avaliação de pós-gra<hlação DO Brasil. O 
Mestrado em F"lSica possui o segundo melhor conceito oferecido pelã. 
Cepos e, juDIO com o Dootorado, jã produziu 57 teses e dissertações 
que m= 61 refen!ncias e publicações nas mais categorizadas 
revistas c~~ntíficas do mundo nessa 'área." 

Assim. Sr. :PresidenÍe. sn e-Srs. Senadores, Os-dados -ver
dadeiros que or.a lhes infttmo, ·são mais do que eloqüentes para 
mostrar que os dados demeritórios passados à opinião p:íblica pela 
matéria em foco, sem maiores critérios de avaliação das condições 
históricas e estru_turais que levaram o Doutorado em F'lSica da 
UFPB ao quadro atual de difici.tldades, tentam usá-lo- e volte-se a 

. grifar, de modo inverídico- como se fosse ele a expressão acaba
da de toda a pós-gtaduação daquela Uoiv=idade. 

Na veÍ'dade, não é essa a avaliação global da pós-gtaduação 
da UFPB feita pela Capes. Esta na sua mais recente avaliação, re-
ferente ao biênio 93/93, mostra que essa instituição veni registr.m
do um desempenho considexado excelente, entre suas congêneres. 
Pois, como infOrma a sua Reitora: "Dos seus 39 cursos de pós-gra
duação, 13 tiverai:n seus.conceitos elevados passando de C para B. 
Outros mantiveram os conceitos anteriores. Dois não fonun- ava--:--
liados ·por serem cursos nçvos. E 7 foram rebaixados. sendo que 2 
de A para B". De resto, vàriações plenamente normais dentro do 
funcionamento de qualquer universidade e. em especial. de uma 
universidade pública e federal 

Por issO, Sr. Presidente, S:rns. e Srs. Senadores, ao lado do
-repUdio a essa mãtéria da reVista Veja, devo dizer que com ele se 
coloca mais uma oportunidade para que se ressalte a necessidade 
de que esta Casa. e todo o Congresso Nacional, venham a se preo
cupar muito mais-ainda do que já têm demonstrado, com as oossas 
universidades píblicas. Essa instinlições da mais alta importância 
para a formação de excelência de nossos recursos humanos e que. 
ao longo das últimas décadas têm padecido de uma crônica es~ 
scassez de recursos, que lhes faltam para seus investimentos ne
cessários e fundamentais. 

É essa uma situação que efetivamente decorre das visões 
distorcidas, que impuseram hegemonicamente no trato da educa
ção nacional, marcado notoriamente por se dar a devida priorida
de ao melhoramento do ensino gratuito, em todos os níveis. em nosso 
país. Contrilxruindo-se, com isso parn o crescimell!O das""""""" diC 
f!CUldades que o Brasil enfrenta hoje e teiá de enfrentar mais adiante 
no se:ntido de poder Olllbmar-se com seus parceiros, que não negli~ 
gencwn "':se aspecto limdamelllal, em meio ao oenãrio globalizado 
da ecooomia Illllildial, no vestíbulo do T erceíro Milênio. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
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O SR. V ALMIR CAMPELO (PI'B- DF.)- Sr. Presiden· 
te. Sr' e Srs. Senadores, o calendário cívico brasileiro registra 
hoje uma de suas datas mais expressivas: há exatos 41 anos. em 24 
de agosto de 1954, o Presidente Get!Ílio Domelles Vargas, funda
dor do meu partido, o PTB,. deixava á vida para entrar na Hist6ria.. 

Tinba 71 anos e ocupava a presidência da República pela 
segunda vez. num total de 19 anos no cargo. Na Hist._6ria bms_U.ei-
ra, apenas D. Pedro II governou por mais tempo. -

Seu suicídio, as circunstâncias singulares em que ocom:u e 
as conseqüências políticas que produziu desaflam ainda hoje a ar
gúc,ia dos historiadores. Vargas foi estadista na acepção mais ele
vada do termo. N'ao há exagero algum em afu:mar que a história 
republicana brasileira <!i" ide-se em antes e depois dele. 

É ele, de fato, o fundador do Estado br.tsileiro. As estrutu
ras que ainda hoje o sustentam foram erigidas ao tempo de Getú
lio. que é quem detona ranwém o tardio processo deinciustrializa
ção do País, tornando o Estádo um instrumento de fomento à ex
pansão econômica e ã geração de empregos. 

Vargas governou em momentos de grande transformação 
político-social do País. Sua fantástica habilidde está em saber 
ideor.ifiCar -eSSes-momentoS e- saber conduzi-lOs- de modO menOs 
traumático possível. AsSumiu o pOder máximo do País em 1930, 
na crista de uma revolução amtada. que. por sua vez. acontecia na 
seqüência de numerosas turbulências políticas que marcaram toda 
a década de 20 - a Coluna Prestes, o Movimento Tenetista, a 
Aliança Liberal, entre outros. · 

Uma vez no ~ V argas anistia todos os civis e militares 
envolvidos em movimentos revolucionários. E passa a se concen

..liar na expansão econômica. do Brasil, então um imenso fazendão, 
cujas esblltur.ls eram as mesmas do séculO XIX. - -

Cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Com.én::io e, a 
partir daí. promove verdadeira revolução econômico-social, cujo 
ponto alto é a criação da CL T-a Consolidação das Leis do Traba
lho. Datam dai algumas conquistas fundamentais da claSse traba
lhadorn. Recapitulemos algumas: 

- fomiação dos ÍllstiiUtos de aposenadoria; 
- instituição da assistência médico-hospitalar aos trabalha-

dores; . • - -

-regulamentação dos coo.tratos de tral>alhos; 
- flXação dos horários de serviços; · 
-:-garantia de estabilidade após dez anos de emprego; 
-férias remoinei-adas. -
São conqUiStas fundamentais, que até hoje o tomam perso

nagem cultuado pelas classes trabalhadoxas. Cremos que o grande 
equívoco do sindicalismo ideológico brasileir? contempoiâneo é 
substimar a ituportância do papel transfoonador de Vargas na his-
t6rla do txabalhismo brasileiro. --- -

O primeirogovemo Vargas. que vai de 1930 a i945;foipe-
ríodo de grande eferverscência ideológica, marcado internacional
mente pela expansão de ideologias totalitárias, eomi:i o fascismo e 
comunismo. O Brasil, país periférico, (azia o papel da ostra, entre 
o mar e o rochedo. 

A politica interna refletiu as oscil~ da po~tica extema. O 
govemo h"bera.l de 1930 deriva para o autoritarismo de direita em 
1937 e deságua na redemocralizaçi em 1945. Mas o estadista sabe 
tiiar proveito conaeto para o peis das OOD!Iadições que presencia. 

A adesão do Brasil aos aliados, na Segunda Guerra, propicia 
a construção da Compallhia Siderurgica de Volta Redouda, de 
grande valia estratégica para expansão e modõmização do parque 
iu~strial brasileiro, a partir da década ~guinte. 

V argas é deposto, em outubro de 1945, pelos militares aos 
quais se aliara em 37. Coo.tra~ do ~sso politieo. Prova 
disso é que indica ao povo, pata concorrerem eleições cfirefas con
tra o candidato da oposição, o seu Ministro da Guem, Marecbal 
Eurico Gaspar Dutra, que vence folgadamente seu oponente, o 
Brigadeiro Eduardo Gomes. . 

Mesmo deposto, Get!Ílio oonservou liderança e popularida
de. Dois meses após sua daposição, elege-se senador por dois esta
dos - Rio Grande do Sul e São Paulo, optando por representar seu 
estado nesta Casa. Desgota-se no entanto, com o ambiente de radi
calização que encontra na oposição parlamentar, comandada pela 

UDN. É alvo de constantes agressões pessoais. Prefere retirar-se 
para sua fazenda em São Bmja. De lá, aeompanba, solitário, os 
desdobramemos da Constib.linte. 

Ao fmal do govemo Outra, seu nome volta a ser lembrado. 
E acaba devolvido à cena politica por obra conjunta de AcD:J.emar 
de Barro~ candidato a govemador de São Paulo pelo PSP, e do 
jornalista Samuel Wainer, que viria a fundar o jomal Ultima 
Hora. . 

Candidata-se à Presidência da República em 1950 e, em 
campanha memorável, é eleito. Nesse seu segundo govemo. volta 
a enfrentar furiosa oposição da UDN, que procw:a minar seu go-
verno, com arusações de cunho moral. 

Apesar das b.IIbulências políticas. Vargas realiza obras mar
cantes e enfatiza seu díscurso nacionalista. Coube-lhe criar a Pe

.1robras e a Eletrobras. 

Wao resistiu, porém,. ao _cerco político qUe se estabeleceu ·em 
to~ de sua pessoa. O atentado ao jomalista Carlos Lacerda.- em 
!954. detonou a campanha do mar de lama, cuja pressão foi excei
siva pai3. o Presidente. ~gredido moralmente e sentindo-se isolado 
e imJ:x>nente para enfrentar seus opositores, recorreu aõ gesto ex
temo: 'matou-se com um tiro no coração. 

_ Não fói. no eman~: um gesu; egoísta. como costumain ~r 
os atos suicidas. Foi. ao contrário, gesto generoso, de sentido cole
tivo, que reverteu o clima político, garantiu o processo democráti-_ 
coe impediu o derramamento de sangue. Sua "Carta Testamento" 
é um dos documentos mais ínipreSSioD.ãiifeS-da história política 
brasileira e um manifesto nacionalista de grandç atnalidade. 

O PTB, Sr. Presidente, Seubcns e Seubaes Senadores, ~ 
testemunha dessa era. É precioso legado da obra desse estadista e 
r:epo~6rio das mais nol?res tradições do trabalhismo brasileiro. 

Temos hoje a responsabilidade de IIaZer às novas gerações 
a história desse homem tão fasciDante, denso e fundamental em 
nossa história CODlemporânea. Neste momento em que o Brasil 
envolvido em _amplo processo de refonnas estrunuais, procuril 
ieciicoDI.Iai'-se consigO mesmo e com seU deStino' de grandeza, 
convém meditar sobre o legado de V argas, as preciosas lições que 
nos deixou. 

Que a data de hoje, a singular lição de desprendimento e he
roísmo que evoca, Continue a inspirar nossos homenS públicos por 
muitos e muitos anos, são os sinceros votOS aa. lideranÇa dei PI'B. 
neste 24 de agosto 

Era o que tinha a diur. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Câfbeii'Os)- Nada mais hi.
vendo a tratar, a Presidência vai encenar a presente sessão. 

Está encen:ada a sessão.. 

(Levanta·se a se.skio às 18h54min._) 
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ATA DA 13Q!SESSÃO NÃO DETJBERATfVA ORDINÁRIA, 
EM 25 DE AGOSTO DE 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Elcio Álvares, Lúdio Coelho, BeUo Parga e Leomar Quintanilho 

O SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares) -Declaro aberta a 
sessiiD. 

Sob a proteçio de Deus, iniciamos noosos tl11balhoa. 
O Sr. 1' Secmtmo em cxexcicio, Senador Nabor JÚDiO<, 
~ ~ leitumdo Expediente. 

E lido o seguiole expediente: 

OFÍCIOS 

DO PRIMElRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N"234/95, de 23 do comnte, oornnnjcmvloa aprovação do 
-l'rojeto de Lei do Sarado n• 22, de 1995 (n' 4J!!I!IS, naquela 
Casa), de autoria do Senador Bc:Di v..,.., que dispõe solze o,... 
gale de quoms da Uoiio pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
- FND, e dá cutms provid&cias. (Projeto enviado i sançio em 23 
de agosto de 1995) 

Encam!nhmdo à rerisão do Senado Federal .. tõgrafos 
doa sc:gulntes projet..o: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 101. DE 199S 
(N" 1320/!I:J. na Cimarâ doa Deputados) 

Dkpõc oobre a jornada de ti-abaJbo e outros 
aspedos rdermta à orpnizaçio do ll'llbalho e claa 
<Oildições amblmtals dos trabalhàdora que realizam 
suas ati"ridaclea c:oniiDaameDte em lermlnals de >i· 
deo. 

o Coogp:sso.Nacional-= 
Art. 1'E fixada em 6 ("'is)homs a jornada DCnlllll de tmba

Iho dos tm~ que mWz:am suas~ continuaynente 
em termjnmjs de vídeo. 

Art. Z' As tmbalhadcns gerunteo, assim que oomprovada a 
gmvidez. seno, ""p:azo mWmc> de 30 (lrinla) dias. libemdas do 
tmbalho em frente do vídeo. 

Art. 3' Nas atividados citadas no art. 1' haverá no lllÍDimo 
uma pausa de 10 (dez) minutos para cada so (cioqlloma) minutos 
tnhaJbadoc, não clednzjdos dajomadanommlde tnhaJbo.•" 

Art. 4° Nas atividades que envolvam uso continuo de tecla
do, o Illimero mWmo de toques mús exigidos pelo empregado< 
não será superiol: a 8.000 (oito mil) toques por hora tmbslhada 

§ 1' Para efeitos desta lei sem considetado toque real cada 
movimalto de J>=Sio- o teclado. 

§ Z' Quando do rdDm:> ao tmbalho após qualquer tipo de 
afastaf1111:1)to, igual ou soperior a 15 (quinze) dias. a produção em 

'1'elaçio ao Illimero de toques será iDiciada em nlveis inferiores 
ilqlele an~ ao afastamemo, IeSpeitada a capacidade Iabomtiva. 

Art. s• o ~ não promoverá qualquer sis~m~a de 
avaliaçlio dos rrnbalh""""".s envolvidos nas atividades citadas 110 
art. 1' desta lei, 1)0seado no m!mero individual de toques solze o 
teclado, inclusive o automatizado, pam feito de l'OUlllllmiÇio e 
vantagens de qualquer esp&:ie. 

Art. 6' Nas atividades com uso CODilmJo de lel:minal de vi
doo será ob<etVado o "'P"'' 

I~ nível de peessio IIODO<a no ambiente não exoedente a 65 
(sessenta e cinco) dB(A) e curva de avaliaçio de ruldo (NC) de· 
vala: não superi<r a60 (sessema) dB; 

II- rempemtom. quando OODlrolada artificialmente, manti
da entro 20 (vime) e 23 (vinte e tre.) gilWS cenl!gmdos. estável e 
igual em todos os jlOiltl:>lO da sala; 

m-velocidade do ar não superic< a 0,75 mls; 
IV - umidade :telativa. do ar Illo inferior a 40% (quarenta 

porcento); 
· V-pam. as atividades que exijam leitma constmte de docu

mentos, o nivel mínimo de jbnninamento destes sem de soo (qui
nhentos) UJX. 

Art. 7' O empregado< deverá ajlstar o posto de tmbalho às 
difel'e.Dças ailtrq)omét:ricas individuais. 

· Art. go Os tmbaJb•clores envolvidos nas atividadcs citadas 
no art. 1° desta lei sedo encamfubados semestralmente para mili
zaçio de l:XameS m6dicos oltalmol6gicos e ortop6dicos. 

' 
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Art. r:PO e:~I!fRgadcrmilizalá Levantamento de Riscos Ambien- b) definir. observado o dísposto neste Decreto e ouvido o 
~periodicanw1evisandçltsaiubridadedascondiçõesdelr.lbalho. Conselho Fedexal de Educação, as normas getais que dever.io~ol>-

Parágrafo único. E assegurada à entidade de classe a indica- servar os programas. de Residência em Medicina; 
ção de técnicos para acompanhamento do referido levantamento. c) estabelecer os recpisitos mnD:nos necessários que devem aien-

Art. !0. O empregador que infringir o disposto nesta lei está dec as imtinições oode serli:> teali2ados os progcunas de residéDcia, as-
sujeito ao pagamento de nwlta DOS termos da legislação vigente. sim ca:noa> critérios e a sidrynática de aedetxiametto dcs Jmgt2ID3S; 

Art. !l. Esta lei entra em vigor na da!a de sua publicação. d) assessorar as instituições pan1 o estabele<iimento de pro-
Ar!. 12. Revogam-se as disposições em contrário. gmnas de residência; · 

(ÀComissãotkAs:suntcsSociais.) e) avaliar periodicamente os programas. tendo em vista 0 

desempenho dos mesmos em relação às necessidades de treina-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 102, DE 1995 menta e assistência à saúde em âmbito nacional ou regional; 

(N" 1.3231!11, na Câmara dos Deputados) f) sugerir moclificações ou suspender o credenciamento dos 

. institui a Residência Odontológica, cria a Co- progcuoas que não estiverem de acordo Com aS ncxmas e· determi-
nações emanadas da Comissão. . "" 

mis:sãoo Nacional de Residência Odontológica e deter- § 1 o A Canissão Nacional de Residência Médica será com-
mina outras providências. posta de dez membros, designados pelo Ministro da Edueação e 

O Congresso Nacional dect<ta: . O!ltw:a, e assim CO!!Stituída: 
Art. 1~ Fx:am. criadas, nos termos desta lei, a Residência a) Diretor-Gelal do Departamento de Assuntos Univexsitá-

Odontológica e a eo.iilisãà Nacional de Residência C)dontológica. rios da Educação e O!ltw:a, que é membro nato da Comissão e seu 
Art. '1:' Estendem-se: no que couber, à Residência bdOO.O: · . Presidente; 

16gica e aos odontólogos residentes, as disposições contidas natei b) um representante da Comissão de Ensino do Minist&io 
n•~932,de 7 de julho de 1981. daEdueaçãoe O!ltma; 

Art. 3• A Comissão Naciónal de Residência Odoniológiéa . · c) um representante do Ministirio da Saúde; 
sem criada DOS mesmos moldes e com as mesmas atribuiç?es. da . . d) um rep:esentante do Ministério da Previdêncía e Assís-
Comissão Nacional de Residência Médica, constantes do Decreto tência Social; · 
n• 80.281, de 5 de setembro de 1977. e) um representante do Estado-Maior das Forças Armadas; 

· Art. 4• Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no f) um representante do Conselho Fedexal de Medicina; 
pr.lZO de 90 (noventa) dias. g) um representante da Associação B!3Sileiia Médica de Es-

Art.. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. colas Médicas; 
Art. 6" Revogani-se as disposições em eootrário. · · ~ - h) mn representante de AssociaçãO Médica Brasileinl; 

IEGISU.ÇÃO ~lTADA 

DECRETO N" 80.201, DE 5 DE SE1EMBRO pE 1977 

Regulamenta a Residêuda Médica, aia a Co
.missio Nacional de Residênc::ia Médica e dá outras 
providêocias. 

Art. 1• A residência médica constimi modalidade do ensino 
de pós-graduação destinada a médicos, sob a fornia de curso de es
pecialização9 caracterizada px treiD.amento em serviÇo, em regime 
de dedicação exclusiva, funcionando em instituições de sa:úde, 
wüversitárias ou nãO, sób a orieritãção de profissionais Diédicos de 
elevada qualiilcação ética e profisSional. ~ . · · · 

§ 1° Os progrãmaS ·cte residência' serãp desenvolvidoS, pre-
ferencialmente, em uma das seguintes áreas: 

- Cllnica Médica; 
- CiiUigia.{letal; 
-Pediatria; 
-Obstetrícia e Ginecologia; e 
-Medicina Preventiva ou Social. 
§ '1:' Os programas de residência terão a duração mínima de 

1 (um) ano, conespondendo ao mínimo de 1.800 (um mil e oito
centas) bOl'aS de atividade. 

§ ~Além do treinamento em serviço. os progr.unas de resi
dência compreendeião nm mínimo de quatro horas semanais de 
atividades sob a forma de sessões de atualização, seminários. corR 
relações clínico-patológicas ou outras, sempre com a participação 
ativa dos alunos.. 

Art. '1:' Fica criada no âmbjto do Departamento & Assuntos 
UniversitáriOs do Minist&io da Educação e Cultura a Comissão 
Nacional de Residência Médica,. com as seguintes atribuições.: 

a) credenciar os programas de residência, cujos certificados 
·terão validade nacional; -

;r um representante da Associação Nacional· de Médicos 
Residentes. 

§ 7: Sempre que necessário. a Comissão N8cional de Resi
dência Médica pddeti eç>nvidar representantes de outras entidades 
e órgãos governamentais para exame de assuntoS específicos . 

· § 3" A Comissão ~aciooal de Residência Médica terá um 
Secretário Executivo; subsiimto evenmal do Presidente, designado 
pelo Ministro da Educação e.OJ!mra. 

§ 4° O Departamento de ;\ssuntos Universitários do Minis-
tério ~ Educação e Cultura proverá ó suporte administrativo' e 
técnico necessário aos trilbalbos da Comissão. · 

Art. 3° Para' qUe instituição ·de saúde não vinculada ao siste
ma de ensino seja credenciada a 'oferecer programa de Residência, 
-~indispensável o .. estabelecimento de convênio espeçtf.téo entre 
esta e a Escola. Médica ou Univetsidade. visando mútua colabora
ção no desenvolvimento de programas de treinamento médico. 

Art. 4° Os programas de Residência serão credenciados por 
um prazo de 'cinco anOs, ao final do qual o credenciamento será re
novado a critério da Comissão Nacional de Residência Médica. 

Art. 5° Aos médicos que completarem o programa de Resi
dência em Medicina. com aproveitameto mficiente, será conferido 
o certificado de Residência Médica~ de aoordo com as nonnas bai
xadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

Panlgrafo único. Os certificados de Residéncia em Medici
na, expedidos até janeiro de 1979, podeião ser convalidados de 
acordo com normas a serem estabelecidas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica. 

Art. 6° Este Decreto entnuá em viga< na data de sua publi· 
cação, revogadas as disposições em con!Iário. 

(À COmissiicdeAssuntosSociais.), 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 103,DE 1995 
(N• 154195, na Câmara dos Deputados) 

o:M: '68 'miihões) Úlserem:."se,'~ por sua vez, no ID.al'êo do Programa 
Piloto pata a Proteção das Florestas Tropicais de Brasil (PPIG-7), ne
gociado emre o Bmsil, o Grupo dos Sete e a Comissão das Cooum.i-

Aprova os aros bilaterais celebrados entre o dadesEuropéiaseapresentadoàal?JiadeLondres,em 1991. 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go- 3. O Projeto de Ilemait:ação de Áreas Indígenas tem por obje
verno da RepúbUca Federal da Alemanha, em Bras!- tivo a identificação e delimitação de 55·áreas indígenas, revisão de li-
lia, em 6 de abril de 1995. .. . .. ~-~ . -- -- mires de seis áreas e clema=ção de ootr.; 58 áreas. além da imple-

. mentação de piaDos de vigilância e progr.unas de capacitação de pes
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto dos a tos bilaterais celebrados 

entre o Govemo da República Fed=tiva do Bmsil e o Govemo da 
RepúblicaFecletaldaAiem•nha em Bmsilia,em6 de abril de 1995. 

Pacigrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos refe
ridos textos, assim como quaisquer ajustes complementares que. 
nos l"""-"" do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, a=re
tem encargos ou compromissos gravosos ao pat:rimônio nacionhl. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 534, DE 1995 

Sennores Membros do Coogresso Nacional. 
De confa:mirlade com o disposto no artigo 49. inciso I, da 

Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas~ 
Excelências, aoompaohado de Exposição de Motivos do Seohoc 
MiDistro !le Estado das Relações Exteriores, os seguintes atos bila
te:tais. celebrados entre o Oovemo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo da República Federal da Alemanha, em Brasí-
lia, em 6 de abril de 1995: · 

a) Aoordo sobre Cooperação Fimmoeiia psm o Empreendi
mento ''Proteção da Mata Atlântica/Pa.tailá'~ 

b) Aoordo sobre Cooperação Fmanoeiia psm o Empreendi
memo ''Projeto Integrado de Proteçlio das Terras e Popnlações Jn. 

<líl;eoas da Amazônia Legal!Demarcação de Terras Indígeoas"; 
c) Aoordo sobre Cooperação Finanoeira pata o Empreendi

mento ''Projetas Demonstrativos"; e 
d) Aoonlo sobre Ox:pmção Fmanceita poli o Empteendimen

to "Estudos técnioc>, econômioo e de impacto ambieotal pama mell:toda 
do traosporte de C3Q1Il e passageiros no con-edor Rio de Janeiro-São 
Paulo-Campinas. inchlsive em seus acessos aos portos dare~''. 

Bmsilia, !8demaiode 1995.-FenumdoHeoriqueCanloso. 

EM n'270 IDPFIDEMA-MRE-EfiN BRAS RPA 

Brasil.ia, IS de maio de 1995 

Exoeleotíssimo Sennor Presidente da República, 
Submeto à alta considetação de Vç&Sa EXcelência os se

gointes acordos anexoa fmnados eotre a República Fecl=tiva do 
Brasil e a República Fedetal da Alemanha, em 6 de abril de 1995, 
por ocasião da visita do MiDistro da Cooperação Ecooômica e do 
Desenvolvimento da Alemanha, Sennor Carl-Dieter Spranger: 

- AC<Xdo sobre Cooperação Fmaooeira psm o Empreendi
mento ''Projeto Integrado de Proteção das Terras e Popnlações Jn. 
dígeJJas da Amazônia Legal!Demaro!Çâo de Ten-as lnd!genas"; 

~ - Aoordo sobre coopernção fmaoceiia pata o Empreendi
m.emo ''Proteção da Mata Atlântica/Paraná'', e 

- Aoordo sobre Cooperação Fmanoeiia psm o Empreendi
mento ''Projetas Demonstrativos'~ 

- Aoordo sobre Cooperação Fmaoceiia psm o Empreendi
mento "Esmdos tóonioo, eoonômico e de impacto ambiental psm a 
melha:ia do traosporte de carga e passageiros. oo con-edor Rio de Janeiro
São PatJb.Campinas. incbsive em. seus acessqs: aos pa:tos da região'' .. 

2. Os referidos acordos são de natureza ímanceira e estrita
mente bilateral e alcançam o montante de 80 mílhões de man:os 
alemães. Os ·projetes dos ttês primeirQs acordos (no DlODlante de 

soal indígeoista. A execução está a cargo da Funai. Ao todo. a domar, 
caçl!o envolve cerca de 3,9% do lel:ritório naciónaL na AmazOOia. O 
p:ojeto envolve :rean:sos externos com a seguinte distrituição, recur
sos provenientes do ''Rain Fores! Trust Ftmd" do Baoco MnDdial 
(US$2.1 milhões), RPA *US$16,6 milhões, equivalente a DM 30 mi
lhões). AOOillr.lpartidanacional sedde US$2,1 milhões. 

4. o Projeto Demonstrativo tem por objetivo financiar cerca 
de 300 subprojetos de natnreza demonstrativa com o envolvimento 
de comnnjdades locais e cxgarijzações não-govenlai:iientais na di
fusão de modelos de desenvolvimeto sustentáveL O valor total do 
projeto ó de US$19,2 milhões, com a seguillle distribuição: RFA 
(US$11,7 milhões, equivalentes aDM20milhões), UE (US$4,5 mi
lhões) e rerursos provenientes do ''Rain Forest Trust Ftmd" do Banco 
Mondial, deotro do l'rog!ama Piloto (US$3 milhões). O projeto não 
carta com contrapartida na.ciooal de recursos fmanceiros. _ 

5. O Projeto de Proteçllo da Mata AtlânticaJParaoá,a rigor 
não faz parte do Progrnma Piloto. Foi, no entanto, submetido à 
aprovação da Comissão de Cooolenação do PPIG-7 por<er objeú
vos coiDcidentes com o programa. A RF A aportará recursos da or
deao de DMI 8 mílhões, sem contrapartida nacional 

6. O Ewp:eeclimem> 'l3sludos téalioo, ocroômíoo e de impacto 
ãmbi<Dal pama melhaiadott:mspa:te deC3Q?Ile passageiros. oo~ 
Rio deJareiro-São Paui:>-CaoJpioa iocbsive em seus acessos aos portos 
da~' sem exeonadopodnmaasercmtcltoia pela E.mf<osa &!silei
m de l'lanejaml2to de TlllllSpCdes (GEIPOT) e visa criar as bises de im
plamaÇlo de Jmjetoo de mel!oria da infia-eslrulUla de tl:l!nspolú> oo care
doc São Paulo-Rio deJm:iro, inclusive""" care<''?reS parciais de Cam
pinas e Santos e em seus segmentos de acesso à região deacctdo com ele
vadas aitérioo técniros, eo • n'Jmi oo e ambiettais. O mootanle da cootri-. 
buição finaDceim da RFA é de DM12. mihões e não há~ oa
ciooal. O Projeto rev-.se, como sobe Vossa ExCel!!x:ia, de gowde rele
vância. em Iazão da ,....-essiiade }XemeDte de meiba::ias no corredor de ... 
tt:mspa:te que liga cs dois mais impataotes p6las ocroômíro; do BlliSil. 

7. Teodo presemes as mzões acima expostas, bem como o den
so relacionamento de cooperação e amizade emre o Brasil e a Alema
nha, julgo os citados acados merecedores da aprovação do Poder Le
gislativo e, pam tal jontei a esta Exposição de Mctivcs um pojeto de 
Mensagem. a:fnn de que VC&Sa ExcelêD::ia. se assim houver por bem, 
se digne encaminhá-la ao Congresso Nacional. 

_Respeitosamente.- Luiz Fernando Lampreia, Ministro de 
Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDRERATIV A DO BRASR.. EO 
GOVERNO DA REPÚBUCA DA ALEMANHA 

SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEJI!A PARA O 
EMPRENDIMENTO "PR01EÇAO DA 

MATA A1LÂN11CAIJ>ARANÁ". 

O Goveroo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República Fecletal da Alemaol>a, consideran

do as relações amistosas existentes entre ambos os países; 
No intuitõ de consolidar e intensificar tais relações amisto-

sas. através de uma Cooperação Financeira; _ -
Co!ísciente de que a maontenção destas relações constitui a 

base do presente Aoordo; · 
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Considerando os compromisso& assumidos na Canferêncià-· 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambienle e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro; 

Objetivando a promoção do desenvolvimento social e eco
nómico na República Federativa do Brasil, 

ConvieranfO seguinte: 

Artigo I 

1. O Governo da República Fedetal da Alemanha possibili
tará a Governo da República Fedrativa do Bil!Sil, oo a um ootro 
mutuário, a ser escolhido conjuntamente por ambos os Gov~ 
ou a ambos obter uma contnõb.uição fmanceira até o mcOtante de 
DMlSJJOO.OOO.OO (dezoito milhões de man:os alemães) junto 
"K.tciditan.stalt für Wiecleiaufbau" (Instituto de crnJito para aRe
conslrução), Frankfurt/Main. para o empreedimento Proteção da 
Mata Atlântica/Paraná, se este, depois de e.uminado por ambas as 
partes, for considerado digno de promoção e tendo sido confuma
do que"" qualidade de projeto destmado à oonservação das !~omi
tas tropicais, preiDcbe o. ~ .speciais para ser promovido 
por via de contribuição fmanceiia. -

2. Se o Govemo da República Federal da Alemanha pa;te
riODDente possibilitar ao Govemo da República Federativa do Bxa
sil obter novas contribuições financeD:as oo novos empréstimos 
juilto do KreilitaDstalt für Wiedexaiúbau, ~para me
didas colatenüs necessárias à execução e ao acompanhamento do 

abril de 1979, bem como do Protocolo Adiciooal. da mesma data, 
e do Segundo Frotocolo Adiciooal, de 17 de novemvro de 1992. 

ArtigoS 

O Governo da República Federal da Alemanha atribui espe
cial.impa:tâDCia a que, nos fomecimemos e serviços :resultantes da 
coocessão da oonlnõuição fmancei!a sejam, de prefetincia, utili
zadas as possibilidades eoonamicas dos Estados de Brandebutgo, 
Meclemburgo-Pomerfuria Ocidental, Saxônia, Saxônia-Anbal~ 
1\uíngia e Berlim, quando as ofertas forem aproximadamente 
comparáveis. 

Artigo6 

O presente Aoordo entrará em viga 30 (trinta) dias apús a 
data em que a República Federativa do Bmsil houver CCDlllnicado 
por via diplomática à República Federal da Alemanha que se en
contram rumpridas todas as formalidades legais internas necessá
rias à Plena vigência de atos in~oüais. 

Feito em Brasília, em 6 de abril de 1995, em dois exempla
res originais, nós idiomas portugtfês e alemão, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. 

Pelo Govemo da República Federativa do Bmsil-

Ass.:--.. ---------· ------
Pelo Govemo da República Federal da Alemanha. 

Ass.:---·----------·---·---·-
projeto menciODlldo no pa.rágmfo 1 deste Artigo, aplicar-<~e-ão as ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
disposições do presente Aoordo. . REPÚBLICAFEDERATIV ADO BRASIL E O 

3. O projeto menciODlldo no páragrafo 1 deste Artigo pode- GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 
rá, por conmm acordo entre o Govemo da República Federativa _ SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O 
do Bmsil e o Govemo da República Fedetal da Alemanha, ser EMPREENDIMENTO 'PROJETO INTEGRADO DE 
substituído por outros projetas destinados à OODserVação das fio. PROTEÇÃO DAS TERRAS E POPULAÇÕES INDÍGENAS 

.mtas tropicais. - DA AMAZÔNIA LEGAUDEMARCAÇÃO DE 

Artigo z 
1. A utilização do montante mencionado no Artigo 1, as 

condições de sua ooncessilo, bem oomo o processo da adjudicação 
serão estabelecidos pelo contrato a ser concluído entre o benefi
ciáriO da conlr.ibuiçãO fmanceira e o "Kreditanstalt für Wieder.mf
bsu", contrato este que estará sujeito à disposições legais vigentes 
na República Fedem! da Alemanha. 

2. O Governo Cla República Fedemtiva do Bil!Sil, desde que 
não seja ele ptóprio o mulnário, g3rantiJ:á ao-''Kreditanstah fiir 
Wiederaufbau" possíveis reivindicações de reembolso, que pos
sam resultar do contrato de ímanciamento a ser concluído nos ter-
mosdopa.rágmfo I. -

Artigo3 

O Governo da República Fedexativa do Bmsi! isOntará o 
''Kreditanstalt für Wiedemufbau" de todos os impostos e demais 
gravames fiScais a que possa estai sujeito na República Federativa 
do Bmsil com relação à conclusão e exeeução do contrato xeferido 
noArtigo2. · -

Artlgo4 

Com relação ao transporte de passageiros e, na medida em 
que for necessário e após cocadenação prévia com os órgãos bmsi
leiros e alemães competentes, de bens, decom:nte da concessão da 
contnõuição fmanceiia, aplicar-se-á o segUinte regime: 

a) no caso de tiamporte aéreo, contimJarão a ser observados 
os preceitos da Convenção de Chicago de 1944 e os dispositivos 
do Acordo Bilateral de Transporte Aéreo em vigor; 

b) no case de transporte mantimo, sexão aplicados os dispositi
vos do Acordo sobre Transporte Ma!ítimo, entre a República Fedexa
tiva do Bmsil e a República Federal da Alemanha. assinado em 4 de 

TERRAS INDÍGENAS' 

O Gov~ da República Federativa do Bmsil 
_e 
O Governo da República Fedetal da Alemanha, 
Consideru>do as relàções amistosas eoàstentes entre ambos 

os países; 
No intuito de consolidar e intensif"!Car tais relações amislo- -

sas, através de uma Coopetação Fmanceiia; 
Conscientes de que a IllJUllltenção destas relações coostitui a 

base do presente Aoordo; 
Consider.mdo os wmpmmissos assumidos na Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, :rea
lizada no Rio de Janeiro; 

. Objetivando a promoção do desenvolvimento social e eco
nômico na República Federativa do Bmsil, 

Convieram o seguinte: --

Artigo 1 

!. O Governo da República Fedetal da Alemanha possibili· 
tará ao Governo da República Fedexativa do Bil!Sil obter nma con· 
tribuição fmanceira até o montante de DM30.000.000,00 (b:in!a 
milhões de marcos alemães) junto ao "Kiedftanstah für Wiede-_ 
mufbau" ( Instituto de Crédito para a Reconstrução), Fnmk
furtiMain, para o empreendimento "Projeto Integmdo de Proteção 
das Terms e Populações Indígenas da Amazônia Legal/Demarca
ção de Terms Ind!genas" do progi3llla piloto para a proteção das 
Florestas Tropicais no Biasi4 se este. depois de examinado por 
ambas as partes, for considerado digno de promoção e tendo sido 
confnmado que, na qualidade de projeto destinado ã conservação 
das florestas tropicais, preenche os requisitos especiais para ser 
promovido por via de contribuição fmancei!a. 
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2. S~ o Governo da República Feder.!l da Alemanha poste
riormente posSIÕilitar ao Governo da República Federativa do BJ:a
sil obter novas contxibuições financeiias ou novos empréstimos 
junto ao ''Kreditanstalt für Wiederaufbau'', F~ para 
medidas colatetais necessárias à execução e ao acompanhamento 
do projeto mencionado no parigrafo 1 deste Artigc, aplicar-se-ão 
as disposições do pre=te Acoolo. 

3. O projeto mencionado no pariglafo 1 deste Artigo podetá, 
por comnm 3COl1lo ...,;, o Governo da República Fcdetativa do Bra· 
si! e o Governo da República Federal da Alemanba, ser substi!u!do 
por outros projetas destiD•dos à cooservação das florestas lropicais. 

Artigo2 

A utilização do montante mencionado no Artigo 1, As oon~ 
dições de sua concessão, bem como o processo âa adjudicação se
rão estabelecidos pelo contrato a ser concluído enb:e o beneficiário 
da contrihlição ímanceini e o -1'Kl:editanstdt für Wiederaufbau'', 
contrato este que estará sujeito às disposições legais vigentes na 
República Feder.!l da AI~ 

Artigo3 

O Governo da República Federativa do Brasil isemmi o ''Kíe
ditaDstalt fiir Wiederanfbau" de todos os impostos.- gravamos 
fiscais a que possa estar sujeito na Re?íblica Federativa do Brasil 
""" relação à conclusão e execnçio do COillraiO referido oo Amgc 2. 

Artlgo4 

Com relação ao transporte de passageiros e, na medida em 
que for necessário e após eootdenaçio p<Ma com os órgãos brasi· 
loiros e alemães compe<eirtes, de bens, dec:Om:Dl.es da concessão 
da oontribniçio fmanceira, aplicar-se-á o seguinte xegime: . 
-· a) no caSo de transporte aéreo, COD.~ a ser observados 
os preceitos da Convenção de Chlcago de 1944 e os. dispositivos 
do Acordo Bilatexid de TtaDSpOite Aéreo em vigor. . 

b) no caso de transporte marilimo, sexão aplicados diaposi
tivos do Acordo sobre TI3IlSporte Maritimo, en1re a República Fe
der.!l da Alemanha e a República Federativa do Brasil, assiuado 
em 4 de abril de 1979, bem como o Protocolo AdicionaL da m.,. 
ma data, e do Segundo Protocolo Adicional, de 17 de novembro 
de 1992. . 

ArtigoS 

O Governo da República Feder.!l da Alemanha atribni espe
cial importânCia a que, nos fomecimentoS e rerviços xesullantes da 
concessão da contnbuição fiDanceiia sejmD... de pn:ferência, utili
zadas as possibilidades econ&nicas dos Estados de Brandebutgo, 
Meclembwgo-Pomerinia Ocidental, Saxôrrla-Anbalt, Twfngia e 
Berlim, quando as of~ foremaproximadamf.nte cOmparáveis. 

Artigo6 

O presente Acordo entr.uá em vigcr 30 (ttinta) dias após a 
data em que a República Federativa do Brasil houver comunicado 
por via diplomática i República FOderal da Alemanha que se en· 
conttam rumpridas todas as fonnali<bdes legais internas necessá
rias à plena. vigência de atos internacionais. 

. Feito em BI3Silia, em 6 de alxil de 1995, em dois exempla· 
res originais, nos idiomas portngnês e alemão, sendo ambos os 
textos ignalmente antênticos. 

Pelo Govemo da República Federativa do Brasil. 

Ass.: .. -----.. ··--··---------·----
Pelo Governo da República Feder.!l da Alemanha. Ass.; ____ , ______________ .. _________ _ 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DAREPÚBUCAFEDERALDAALEMANHA 
SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O 

EMPREENDIMENTO ''PROJETO DEMONSTRATIVOS" 

O Governo da Repoública Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Feder.!l da Alemanha. 
Considerando as relações amistosas existentes entre ambos 

os países; 
No intuito de consolidar e intensificar tais relações amisto

sas, através de uma Cooperação Fmanceim; 
COnscientes de que a manntençio destas relações coostitui a 

base dopxesente Acordo; 
Considerando os compromissos assumidos na Coofet&lcia 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento? rea
lizada no Rio de Janeiro; 

Objetivando a promoção do 'oesenvolvimento social e eco
nômico na República Federativa do Brasil, 

Convieram o Seguinte: 

Artigo 1 

1. O Governo da República Federal da Alemanha possabili
taJ::í ao Govemo da República Federativa do Brasil, ou a um outro 
mutuário. a ser escolhido coojmtamentê por ambos os Governos, 
ou a ambos., obter uma contribuiçãO fmanceira até o IJÍOiltante de 
DM 20.000.000;00 (viDte milhões de IIlli1'CO$ alemães) junto ao 
''Kreditanstalt Für Wredentufbau'' (Instituto de Cr&:lito para a :m
-cooslruçio), FrankfurtiMain, para o empreendimento ''Projetos 
Demonstrativos", se este, 4eJx>is de examinado por a.mDas as par
tes, foc considerado digno de promóção e tendo sido cmfinnado 
que, na qualidade de projeto destinado i oonservaçio das florestas 
tropicais, pree~e os requisitos especiajs para ser promovido por 
via de contn'buiçio financeiia. . 

2- Se o Governo da República Feder.!l da Alemanha pos. 
teriormente possibilitar~ Governo da Repdblica Federativa do 
Brasil obter novas contribuições imanceiras ou novos empr6st.i
mos junto do "Kredit.anSta.It für Wiederaufbau" Frankfurt/Main. 
para medidas colaterais necessárias à execo.ção e ao acampa- ... 
~ento do projeto mencionado no parágrafo 1 deste artigo~ 
aplicar-se-ão as disposições do presente Ã.COido. 

3. O Projeto mencionado no pariglafo I deste Artigo podetá, 
po; comnm 3COl1lo en1re o Govemo da República Federativa do Bm· 
sil e o Governo da República Federal da Alemanba, S<t substi!u!do 
por outros projetas destinados à conse.vação das fla:est>is tropicais. 

Artlgo2 

A utilização do montante mencionado no .Artigo 1. as con.
dições de sua concessão. bem como o processo·da adjldica.ção se
rão estabelecidos pelo contrato a ser conchúdo entre o beneficiário 

. da contribniçio imanceiia e o ''Kreiditanstalt legais vigentes na 
República Feder.!l da Alemanha. 

Artigo 3 

O Governo da República Federativa do Brasil isentaJ::í o 
''Kreiditanstalt 1i1r Wiederaufban'' de todos os impostos e demais 
gravames fiscais a que possa estar sujeito na República Federativa 
do Brasil oom relação à cmclusão execução do oontrato referido 
no Amgo 2. · 

Artlgo4 

Com relação ao transporte de passageiros e, na medida em 
que for necessário após coordenação previa com os 6Igãos brasi· 
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leiros e alemães oompétentes, de bens <lcxmontes da coocessio fi
nanceira aplicar-se-ão o seguinte regime: 

a) no caso de 1IaDsporte aáeo, contimJaiio a ser oboelvados 
os pt=itos da Convenção de Chicago de 1944 e os disJ>osilivos 
do Acordo Bilal=l de Tl211S)l0I1e Amo em vigor; 

b) no caso de malitmo, seria aplicados os dispo-
sitivos do ACOido sol:tt Maritimo, mire a República 
Fedemtiva do Bmsil e a Repú Fedem! da Alemanba, assinado 
em 4 de abril de 1979, bem como do Prctocolo Adicialal, da 
mesma data, e do segundo Protocolo Adicicmal, de 17 de novem
bro de 1992. 

AriiÍ!oS 
O Governo da República Fedmd da Aleawila atribui espe

cial :importância a que nos fomeci:mmtos e serviços :msnhantes da 
c:oatriboiçio fiDaDceim sejam. de peferencia, ulilizldas as possi
bilidades econômicas dos Estadas de Blmldeburgo, Moclemborgo
Pomerânia Ocidental Saxaoia, Sax&lia-Anhalt, 'I'urlngia e Bédim, 
quandoasofertasforeoi~~ 

Artlgo6 

O JmSCDte Acordo entmrá em vigor 30 (IIiDta) dias após a 
data em que a República Fedmotiva do Bmsil houver coiDilDÍcado 
po.- \ia diplomática à República Fedem! da Alemanha que se en
contram mmpridas todas as fODJJ•lk'edes legais intemas necessi
rias ii plena vig8ncia de atos intemaciooais. 

Feito em Brasilia 6 de abril de 1995, dois exemphues origi
DJÚs, oos idiomas pottuguês e alemão, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Govemo da República Fedmotiva do Brasil 
Ass.:----------------------
Pelo Governo da República Fedem! da Aleawila 

~----------------------
ACORDO ENIREA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASH.. 
E O GOVERNO DARI'PÚBUCAFEDERALDAALEMANHA 

~~~~~~-~r2Mico 
E DEIMPACI'O AMBlENTALPARA A MELHORIA 
DOTRANSPORTEDECARGAEPASSAGEIROS, 

NOCORREDORRIODEJANEIRO-SÃOPAtJLO.CAMPINAS, 
INCLUSIVE EM SEUS ACESSOS AOS 

PORTOS DA REGIÃO" . 

O Govemo da República Fedmltiva do Bmsil 
e 
O Govemo da República Fedenl da•A!emanba, 
Consider.mdo as relações amistosas existentes mire ambos 

os países; 
No inlnito de consolidar e iTttnsificar tais relações 8liiisb> 

sas~ através de uma C'ocpo:rnçio Fimnv=eira igualitária· 
Conscientes de que a manutençio destas Ielações ca!Stilui a 

base do JmSCDte Acordo; 
Objetivando a ~ do desenvolvimemo social e eco

nômico na República Fedemtiva do Brasil. 
Convieram o seguinte: 

Artigo 1 

1. O Governo da República Fedenl da Alemanba, possibili
tará ao Governo da República Fedemtiva do Brasil, ou a cutros be
nefiCiários, eS<:olhidos conjmtamente po.- ambos os Governos, ru 
a ambos, obter uma~ financeim ~ve! até 
o montante de DM12.000.000,00 (doze milbões de marooo alemi
es), junto ao "Kreditanstah filr W'Jederoufbau" (Instituto de cm!i
to pata a Reconstrução), Frankfurt!Main, pomO empt ncfimmto 

---
"&1udos T&:nico, EcOOômico e de Impacto Ambiental pata a Me-
lhoria do Tl211S)l0I1e de Carga e Passageiros, DO Ca:red<r Rio dÕ 
Jan<iro-Sio Paulo-Campinas, lnçlusive em seus Acessos aos Por
tos da Regiio", se este, depois de examinado por ambos as Partes, 
fcr coasidendo digno de promoçio. 

2. Se o Govemo da República Fedem! da Alemanha posto
rioJ:n!eme possibilitar ao Governo da República Fedemtiva do Bill
si! obtec novas cootribuições financeü:as ou novos empt&tünos 
junto ao ''KmfitmstaJt far Wiedetmfbau"~ Frankfurt1Main, pm. 
medidas colatemis necess'rias i execução e ao acompanhamento 
do~ DIOIIeiouado DO pomgrafo 1 deste Artigo, apli-
car-se-io as diaposições do peaente acoalo. · --

3. A oontn"bUçio fmmceira estipolada no polligrafo 1 deste 
Artigo constilui oontn"•içio adiciooai aos recursos alocados pelo 
Govemo da República Fedem! da Alemanha ao Governo da Repú
blica Fedemtiva do Brasil DO llmbilo da coop<ZliÇio financeim ,_ 
gular. 

4. O Governo da República Fedemliva do Bmsil niD se ob
riga a procedec a qualquer tipo de aquisiçio de bens cu serviços 
ccmo dec:oafncia dos Estudos a semm. executados com tean"SOS 

da contribuição finanreim p<eVista DO parágmfo 1' deste Artigo, 
Dllo ficando obrigado a lmplemmar as C<DC!usões ru nocomencla
ções ali propostas. 

Artlgol 

1. A utilizaçio da conlribrlçio fi,.,.,;, m<Olciouada DO 

Artigo 1 selá estabelecida pelo contrato de financiamonto a ser 
COIIC!nldo entre o beneficiário da oontnroiçio financeim e o ''Kle
ditanstaltlilr Wiedmmfbou", contrato este "'" estar.i sujeito às 

-diaposições legais vigentes na República Fedem! da Alemanha. 
2. Os &ludos a serem ..aiizados com ulilizaçio dos=

sos da cootribuiçio financeim meneiouada DO Artigo 1 setio exe
cutados po.- empresa alemã de coosultmia em planejamento de sis
temas de llaDsporte, a ser selec:i<mada pelo ''Kieditanstalt filr W"~e
deraufbau" e commtada pela Emp=a Brasiieim de Planejameuto 
de Transportes- GEIPOT. 

•. Artlgo3 

O Governo da Repúblical'edeDiiva do Bmsil -.mo ''Kr&
clitanstak filr WredcwãtldU" de tocloo os impostos e demais gmvames
fiscais a que possa estar sujoito na República Fedentiva do Bmsii 
cmnelaçiol <XlDC'lusíi<> oexecuçiodo aumo ..r.ridoDO Artigo 2. 

Artlgo4 

Can~ao"""Sp'lpede~e ,uamodidaemque 
fcr 1 ' io e ap6s o • • Je s" • pléYja cem. os ágio& bmsileã.m e 
alemies """'P""*'. de bem, dt<x:treue da O I I e !i da aDdbaiçio 
finmc:eira pevislanoJll"S''feA<mlo, aplica< :...i o ~qimo: 

a) DO caso de IJllnspcrte amo, oontiml!!!iio a Sel' observados 
os p<eeeilos da Convenção de Chicago de 1944 e os dispositivos 
do Acordo solxe 'I'lllnsportes Amos Regula= m1re a República 
Federativa do Bmsil e a República Fedem! da Alemanba, de 29 de 
agosto de 1957; 

b) no caso de IJllnspcrte madtimo, saio aplicados os dispo
sitivos do ACO!do solxe Tmnspode Maútimo mire a República 
Fedem! da Alemanha e a República Fedemtiva do Brasil. assinado 
em 4 de abril de 1979, bem como do Protocolo Adiciottal, da mes
ma data, e do Segundo Plàocolo AdicjonaJ, de 17 de novombro 
de 1992. 

ArtigoS 

1. O Govemo da República Fedem! da Alemanha atribui eo
pecia( importancia a que. DOS fomecimeutos e seiViços xesnkmtes 
da ooucessio da oontn"•içio financeim mencionada no Artigo I 
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sejam. de J'I"ferência. utilizadas as possibilidades ecooômiqs dos 
Estados de Bran<lelmgo, Meclemburgo-Panetânia Ocidental, Sa
xônia, Saxõrria-ADhalt, Twingia e Berlim. Os demais ~· 
serão determinados pelo contrato referido no Artigo 2. 

2. A empresa de coilsultoria, selecionada de acotdo com o 
Artigo 2, subcontratará oo Brasil os serviços que. por sua natlll'e
za. possam ser executados com maior eflclcia-no Brasil. 

Artigo6 

O J'I"SSDte Acordo eniialá em viga< 30 (trinta) dias ap6s a 
data em que a República Federativa do Brasil houver conmnicado, 
por via diplomática, à Replblica Fedetal da Alemanha que se en
contram cumpridos os necessãrios requisitos legais intemos para a 
sua plena vigência. 

Feito em Biasilia, 6 de abril de 1995, em dois exemplares 
originais. nos- idiomas português e alemão, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Govemo daRepllblica Federativa do Brasil. 
Pelo Govemo da R"P.'Íblica Fedetal da AIOIDlUl)la 

lEGISLAÇÃO cdADA 

CONSTirulÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍruLOI 
Do Pode!' Legislativo 

------------·--------
SEÇÃOll 

Das Alribnições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da compet&Jria exclusiva do Coogiesso Naciooal: 
I- resolver dermitivatnente sobre tratado:5~ acordOs ou atos 

:intemacionais que acam:tem. encargos oo coii:IpJ:Omissos gxavooos 
ao pattimônio naciooal; · 

(À Comissão <k Re!aç«s E:mriores e_Defosa NacionaL) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 104,DE 1!195 
(N" 8.W5, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que n:uovà a c:oncessão outorga
da à TV Jomal do Commmm Lida. para eoq>lorar 

Vossas Excelências, accimpanbado de Exposição de Motivos do 
Senhor Minisoro de Estado das Comunjcações, o ato coostante do 
Decmo de 16 de setembro de 1994, que "Renova a concessão ou
torgada à TV Jornal do Commén:io Ltda.para explorar serviço de 
tadiodifusão de S<mS e imagens, na cidade de Recife, Estado de 
Pemambuco". 

Bmsília, 22 de setembro de 1994. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 113/MC, DE 13 DE SETEM
BRO DE 1994, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES: 

Excelenl!ssimo Senhor Presidente da República, 
Snlmeto à OJ>I"clação de Vossa Excelência o incluso Pro

cesso Admú!istr.Wvo n• 29103.Q00305/92, em que a TV Jornal do 
Commélcio Ltda., concessionária do serviço de tadiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Recife, Estado de Pemambuco, soli
cita ICDOVação do prazo de vigência de sua concessão por mais IS 
(quinze) anos. 

2. O podido de renovação encontra-se devidamente ÍDsiiUÍ' 
do de acordo com a legislação em vigor e a estaçio está. fimcio
naudo dentro das caracteósticas ·técnicas a ela atribuídas por este Ministério. . . . . 

3. Nos tennoo do paDígrafo 3" do art. 223 da Constituição, o 
ato de Ienovação somente produzirá efeitos legais •p6s delibem

Çl!o do Co!Jgi1>SSO Nacional, a quem devexá ser =tido a Jl<oces
so administrativo pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente,- Djalma Bastos de Morais, Ministto de 
Estado das Comunicações. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITIJIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASR.. 

_ .... --.. --·--.r------·--.. ----~--·----~ 
TÍTULO IV 

Da OrganJzação dos Poderes 

CAPÍfULOI 
··Do Poder Legislativo 

SEÇÃOn 
Das Atribuições do Congresso Naciomd 

servi91 de radiodifusio de sons e imagens aa cidade Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio-
de Recife, Estado de Pernambuco.- na!: 

o CongJ:eSSO Nacional decretA: _ . I~ ~!ver deímitivamente sobre tratados, ~ ou aiOS 
Art. 1° Fica aprovado o aio a que se tefe.te o Decreto s/n°, ~ quC: acanetem eDC3l'gOS oo: compronnssos gravosos 

de 16 de setembro de 1994, que IeDOV>. por 15 (quinze) anos, a · ao patrimii ônio ~ooal;Pre· .,_._da R-'b" d--'·-
partir de 5 de outubro de 1992, a concessão outorgada ii TV Jornal - an10rm1r 0 •. SI~= "1"' uca ~ =~. guen-a, a 
do Commén:io Lida. para explomr, sem direito de exclusividade, ~ma: a ~ a penní1jr que forças estrangen:"' tral!Sttem pelo 
serviço de tadiodifusão de S<mS e imagens na cidade de Recife, Es- teJri!ório ~ou nele~ tempomnamente, "'ssalva-
tado de Pemambuco. dos os casos~ em Je! complemonlal; • • 

Art. 2• Este decreto legisla1ivo entm em vigoc na data de m- antro= C: Presidente e o V~dente ~ Re~li-
sna publicação. · · ca a se ausentar do País, quando a ausência exceder a qwnze dias; 

IV-aprovar o estado de defesa e a intervenção fedem!, aut<ri-
MENSAGEM N•776, DE 1~ :mroestado de sítio oo snspeuderqualquerumadessasmedidas; 

Secllores Membros do Coogxesso Nacional, V- sustar os atas normativos do Poder Executivo que exor-
Nos termos do artigo 49, inciso x:n, combinado com o § I • bilem do poder•egnl•-oo dos limites de delegaçlio legislativa; 

do artigo 223, da Constituição Federu, sobmeto à OJ>I"clação de VI- mudar temporariamente sua sede; 
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vn - f"lxar idêntica remuneraçãO para os Deputados Fede

rais e os Senadores em cada legislatura para a subseqüente, obser
vado o que dispõem os arts. !50, II, 153, Ill, e 153, § 2•, I; 

VIII- fixar pata cada exeri::ício-fiiiãnceiro a xemuneração 
do Presidente e do V!Ce-Presidente da República e dos Millistros 
de Estado, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153, II!, e 
153, § 2°, I; 

lX -julgar anna.lmente as collt.as prestadas pelo Presidente 
da República e apteciar os relat6Iios sobre a execução dos piaDOs 
degovemo; 

X -·fiSCalizar e canlrOiar, diretamente ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da admDJis... 
traçlio indiim; . 

XI -zelar pela preservação de sua oompetência legislativa 
em face da atribuição IlOI'IllaiÍVa dos ootros podetes; 

xn- apreciar os atos: de concessão e renovação de coDces-
são de emisSOiliS de IMio e televisão; · · · 

XIII - escolh~ dois terços dos membros de Tribunal de 
Contas da União; • 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a 
atividades nucleazes; 

XV- auiiJrizar referende e convocar plebiscito; 
XVI:- auiiJrizar, em leoaS indigeDas, a explonção e o apeo

veitamento de :recuiSO& hídrl.~ e à pesquisa e lavra de rlqaezas 
minerais; -- -

xvn - aprovar, previamente, a alienação ou concessão 
de lavras públicas oom área superior a dois mil e qtiinhentos 
hectares. 

ÚIULOVIII 
Da Ordem Social 

CAPÍruLOI 
Disposição Geral 

---·------·--------------..;..._ __ . 
CAPÍI'UI:O V 

Da Comuuimção Social 

Art. 223. Compete ao Poder E:or.ecuJiVo outorgar e renovar 
coo.cessão, permissão e autorm.ção pam O serviÇo de radi.odifusio 
sooora. e de sons e imagens, observado o principio de complemen
taridade dos sistemas privado, público e estatal 

§ 1• O Congresso Nacional apreciará o' ato no pm20 do art. 
64, §§ 2• e 4•, a contar do recebimento da mensagem. 

§ '1:' A não renovação da =•o ou petmissio dependerá 
de aprovação de, no mfrúmo, dois quintos do Congresso Naciooal, 
em vctação nominal -

§ 3• O ato de outorga 011 renovação somente produzini efei
tos legais após delibetação do Congresso Nacional na fOIIIIa dos 
par.ig<afos allleriores. · 

§ 4• O eancelamento da coocessão 011 petmissio, antes de 
vencido o prazo, depende de decisão judiciaL 

§ SO O pm20 da concessão oo pem!issão senl de dez anos 
para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão. 

---------------·====:-:--
DECRETO DE 16 DESE'f!lMBRO DE 1994 

Reno.a a c:onccssão outorgada à TV Jornal do 
Comliu:n:lo Lida., para explorar serviço de radiodi
fusão de ooDS e imageus, na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. 

O Presidente da República, no uso das atribuições "'e lhe 
conferem os arts. 84. inciso IV. e 223 da Constituição. e nos ter~ 
mos do art. 6•, inciso I, do Deaeto n• 88.()66, de 25 de janeiro de 
1983. e tendo em vista o que consta do Processo n° 
29103.000305/92, decreta: 

Art. 1• FJ.Ca renovada, de aoordo c:om o art. 33, paiiig<afo 
3•, da Lei n• 4.117, de Zl de agosto de 1962, por quinze anos, a 
partir de cinco de oulllbro de 1992. a concessão deferida à TV Jor
nal do Commercio Lida, cuja outa:ga primitiva foi concedida A 
Empresa Jomal do Commercio S. A, pelo Decreto n• 12& 715, de 
6 de 011111bro de 1950, renovada pelo Decreto n• &2.816, de 6 de 
dezembro de 1978, ttansferida para a TV Jomal do Commemo 
Lida. pelo Deereton• 91.383, de 1°dejulho de 1985, sendo man
tido o pm2D residual da outorga Pelo Decreto de 10 de maio de 
1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviços de ra
diodifusão de sons e imagens, na cidade de Reeife, Estado de Per
nambuco. 

Parngrafo único. A execução do serviço de Iadiodifusão, ruja 
Olllolp é renovada por este Decreto. --se-.1. pelo Código Brasilei
ro de Telec,mnnicag;es,Jeis subseqüeates e seus regulamentos 

Art. 2• Este ato somente produzirá efeitos legais após a hl>e
Iaçlio do Coog=so NaciaW, nos teimos do p:uág<afo 3• do art. 
223 da Constih,ição. 

Art. 3• Este Deaeto entrani em vigO< na data de sua publi
-cação. 

Bl'IS!lia, 16 de setembro de 1994, 173" da Independência e 
106• da República.- Itamar FraJK:O. 

(À Comissão de f'ifW.Oção) 

PROJETODEDECRETOLEGISLAT1VON"lOS,DE199S 
(N" 23.95, na Cimara dos Dq>utados) 

Aprova o·ato que renova a permi\ão outorga .. 
da à Rádio e TV CorT<io Lida., para explorar serviço 
de radiodifusão soaora em freqüênàa modulada na .. 
cldade de Campion Grande, Estado da Paraíba.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refl::re a Portaria n° 75, 

de 22dejunho de 1992,que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 
13 de oulllbro de 1990, a pennissik> outo<gada il Rádio e TV Cor
reio Ltda. para explorar, sem cfueito de exclusividade, serviço de 
tadiodifusão sooora em fmqüência modulada na cidade de Campi
na Glande, Estado da Paralba. 

Art. '1:' Este deaoto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 349, DE 1992 

Seohores Membros do Coogtosso Nacional, 
~ tennos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1• do 

artigo 233, da Coostituiçlio Federal, submeto à apreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de E:tposição de Motivos do Se
nh<r Ministro de Estado dos TilliiSpO<Ies e das Cormmiroções, o 
ato CODStaDtc da Portaria n• 75, de 22 de junho de 1992, que m~o
va a pennissão Outorgada à Rádio e TV Co!reio Ltda., para explo
rar serviço de radidjfusão sonma em l'rujllência modulada, na ci-

. dade de Campina Grande. Estado da Paralba. . 
Bras!lia, 28 de jllho de 1992.-Fenumdo Conor 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 35192-SNC, DE 22 DE JUNHO 
DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senha: Presidente da República, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excel&lcia a inclusa 
Portariari'7S,de22dejunhode 1992,pelaqualreooveiapelllli.
são da rudio e TV Comoio Uda. pam exp!omr semço de atdiodi
fusio sonom em freqüôucia modulada, na cidade de Campina 
Grande, Estado da Panúba. 

2. Os (rgios competenles deste MinistéJ:io manifestamm-se 
some o pedido, considerando-o devidamente inslmfdo, o que me 
levou a deferir o requerimento de ..,.,.ação. 

3. Escl""0 que, DOS temJos do § 3" do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovaçio somente produzirá efeilos legais ·após 
delibonçio do Congresso Naciooal, a quem - se .digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria, acomptnbada 
do processo administraiivo:quelhe deu origem. · 

Respeitosamente,- Alfooso Alves de Camargo Netto, Mi
IÚStro de Estaclo dos Tranportes e das Coumnicações 

(À Ccmissão de Educação) 

MINlSTÉRIO DOS TRANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES 

PORTARIA N"75, DE 22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos TI1IllSpt<les e das Comnnicações, 
no uso de suas alrib.tições de acordo ca:n o disposto no art. 6~ -in

Ciso n, alínea d, da Lei n• 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo 
em vista.o que consta do Processo n"29122.000101/90, resolve: 

I- Renovar, de acocdo com o art. 33, § 33, § 3", da Lei n• 
4.117, de 27 de agosto de 1962, por lO (dez) anos, a partir de 13 
de outnbro de 1990, a pennissllo ootmgada 11 Rádio e TV Coaoio 
Ltda., pela Pataria n• 225, de 8 de outnbro de 1980, pam explorar, 
sem direito de excluisivdade, seMço de mdiodifusão sonora em 
freqilôucia mochdada, na cidade de Campina Glande, Eslado da 
Pann1>L. • 

II - A execuçio do seMço, cuja outa:ga é renovada por 
esta Portaria, reger-so-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis 5Ubseqilente e seus regulamentos. 

m - Este ato somente produzirá efeilos legais após dehl>e
raçlio do Congresso nacional, DOS lemlos 'do § 3" do art. 223 da 
Constituição. . 

IV- Esta Portaria enlm em vigcx na dala de sna pablicaçãO. 
-Alfonso Alves de Camargo Netto. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 106,DE 19!15 
(N" 15195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga· 
da à Rádio a Tribnna de Santos Lida. para explorar 
serviço de radiodifusio sonora em frequência modu· 
lada na ddade de Santos, Estado de São Paulo. 

O Cclnglesso Nacionaldea:eta: 
Art. 1° Flc:a aprovado o ato a que se refere a Portaria D0 73, 

de 22dejunhode 1992, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 
28 de fevereiro de 1989, a pennissllo ootorgada i Rádio Tn'buna 
de Santos Ltda. pam exploru', sem direito de exclusividade, sem
ço de rndiodifusio sonbota em frequêDcia modulada na cidade de 
Santos, Es1ado de São Paulo. 

Art. Z' este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N" 348, DE 1992 

SeDhmes Membros do Congre~o Nacional, 
Nos tennos do artigo 49, inciso Xll, combinado com r>§ 

1" do artigo 223, da Constituição Federal, submeto a apreciação 
do Congresso Nacional, aocmpallhado de Exposições de Moti
Vos do Senhor Ministro de Estados dos Transportes e das CO
municações. o ato constante da Portaria n• 73, de 22 de junho 
de 1992, que renova a permissão outorgada a Rádio A Tribuna 
de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, na cidade de Santos, Estado de São 
Paulo. 

Bmlilia, 28 de }llho de 1992.- Fernando CoDor. 

EXPOSIÇÃO DE. MO'llVoS. N". 003/92-SNC, DE 22 DE JU
NHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentisoimo Senhor Presideute da República, 
Tenho a Homa de encamÍobar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n• 73, de 2 de junho de 1992, pela qual renovei a permis
são da Rádio A Tn'buna de Santos LTDA, pam exp!omr serviço de 
mdiodifusão soncxa em frequência modulada, na cidade de Santos, 
Es1ado de São Paulo. 

2. Os (rgãos competentes deste Ministério manifestanun-se 
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruido, o que me 

.. levru a deferir o requeriD'If'Jlto de renovação. 
3. Esclareço que, nos tennos do § 3" do art. 223 da Come· 

tituição o ato de renovação somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso nacional, a quem encareço se 
digno Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria. acom
pa:Dhada do processo administrativo que lhe deu origem. 

. Respeitosamente, 
Afonso Alves de Gamargo Netto, MiiÚStro de Es1ado dos 

TI1IllSpt<les e das Commicações · 

M1NJSTÉRIO DOS TRANSPOR1ES E DAS COMUNICAÇÕES, 
PORTARIA N" 73 DE 22 DE JUNHO DE 1992 

O Ministtro do Eslado dos Transpórtes e das Comunica
ções no uso de suas atribuições e de acordo .com o disposto no 
art. 6", inciso n, alínea d, da Lei n• 8.422, de 13 de maio de 
1992, e tendo em vista, o que consta do Processo n° 
29100.1l02622/88, resolve' 

I- resolve, de aCordo como art. 33. § 3° da Lei, n°4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 28 dO 
fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio A Tribuna de 
Santos LTDA, pela Portaria n• 215, de 20 de fevereiro de1979, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi

. fusão sonam em ftequôucia modulada, na cidade de Santos, Es
tado de São Paulo. 

IT- A execução do semço, cuja outa:ga é renovada por 
esta Portaria, reger-so-á pelo Código de Teleconmnicações, leis 
subsequentes e seus regulamentos. 

m-Este ato somente produzirá efeitOs legais após delibe
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da 
Constituição. 

IV- Esta Portaria enlm em viga: na dala de sua publicação. 
-Alfonso Alves de Comargo Netto 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 107, DE 1995 
(N" 12195, na CâmaJ:a dos Deputados) 

Aprova o 
outorgada 
explorar 
sonora 
.cidade 
Paraná. 

a to que renova 
à RÁDIO CAIUÁ 
serviço .de 

freqüêflcia 
Paranava~, 

a permissão 
LTDA. para 

radiodifusão 
modulada na 

Estado do 

Q. cafGII&SSO NACIONAL decreta: 

Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n• 76, de 22 de junho de 1992, que renova, por lO 

(dez) anos, à partir de 20 de outubro de 1990, a permissão 

outorgada à Rácli.o Caitá Ltcla. para explorar, sem direito de 

excluaivicJacte, aerviço de radiodifusão sonora em t"reqtiência 

.modul.ada na cidade de Paranavai, Estado do Paraná. 

Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na 

data da sua publicação. 

cWnzr JJOE--DF'P'fnooS:~ .lâ.~aqosfo an ti9S-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W lOS, DE 1995 

(N" 10/95, na Câmara dos Deputados) 

Aproft. o ato que autoriza o governo do Esta .. 
do da Panuõa a <:<ocular, por Intermédio da Rádio 
Tabajara-Superinteodênda de Radloclllbsão, seviço 
de radiodifusão sonora e !reqüêuda modolacla na d· 
dade de joão Pessoa, Estado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se xefere a Portaria n° 

615, de 20 de maio de 1993, que autoriza o Govemo llo Estado da 
Paralba a executar, por intermédio dá Rádio Tabojam - Superin
tendência de Radiodifusio, pelo pmzo de lO (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de mdiodifusão sooora em ~ência 
modulada na cidade de Joio Pessoa, Estado da Pat3Íbo.. . 

Art.2°. Este decteto legislativo éntm em vigor m data de 
sua publicação. · 

MENSAGEM N" 340, DE 1993 •. 

Senbores Membros do Coogresso Nacional, 
Nos tennos do art. 49, inciso XI!, combinado com o§ 1• do 

art. 223, da Constituição Federal, submeto à apm:iaç3o do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Conrunicações, o ato COl!Stante da 
Portaria n• 615, de 20 de maio de 1993, que "Autoriza o Govemo 
do Estado da Paraíba a exeaJtar, por intermédio da Rádio Tabajar.t 
- Superintendência de Radiodifusão, pelo peazo de dez anos, sem 
di:reito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba''. 

BiaSília, 22 de }mho de 1993.- Itamar Franco. 

-i!; M. n• 74193-MC 

BI2Síiia, 14 de junho de 1993 
Excelentfssimo Senbor I'Iosidente da Repíblica. 
Enrnminbo a Vossa Excelência a inclusa Portaria D0 615, de 

20 de maio de 1993, pela qual o Govemo do Estado da Par.uêa foi 
aut<rizado a executar, por intennédio da Rádio Tabajar.t - Supe
rintendência de Radiodifusão, =viço de radiodifu~ sonom em 
~ência modulada, na cidade de Joio Pessoa, Estado da Paraiba. 

2. De acordo cano art. 13 dÕ Regulameto dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo De=to n• 52.795, de 31 de ooiUbro 
de 1963, comaJ;IldaçãodadapelO Dect<to n•9l.837, de 25 de ou
tubro de 1985, não dependerá de edital a outotEa para execução de 
serviço de radiodifusão por pessoas julídicas"de direito píblico in
terno e por eotidades da adminisaação iDdima, instiiUidas pelos 
Governos Estaduais e Municipais. · 

3. Esclareço que o§ 4• do art. 16 do De=to n• 91.837/85, 
que alterou o Regulamento dos Smriços de Riuliodifusão, estabe
leceu que as OUto!EilS a Estados, Ten:il6rios e Municiplos serão de
feridas mediante atos de autorizaçio pelo Presidente da República 
OU pelo Ministro de Estado das Comunicações, oonfOIDIO compe
tência defmida no citado Regulamento, e setio fomtalizadas me
diante convênio celebrado entre a União e o Govemo :interessado. 

4. Compre çbservar que a Lei Estadnal n• 5.548, de 14 de 
janeiro de 1992. criro a autarquia dencminada Rádio Tabajam -
Superintendência de Radiodifusão, vinculada ao Gabinete Civil do 
Govcmadar, como entidade destjmda a execatar os serviços de ra
diodifusão, em substillliçio 1 eDijXOSa píblica Rádio Tabajara da 
Paralba S. A .. aue vinha executando o servico de radiodifusão so-
nora em oada. niédia, na mesma cidade. • 

5. Os órgãos competentes deste Ministério manifestamm-se 
sobre o pedido nos autos do Proce""' Adminislràtivo n• 29.103-

0000ó4/88, considerando-o regulmmente in.s1mído confox:ãte a le
gislação em vigor. 

6. Outrossim, esclareço que, nos teJlllos do § 3" do art. 223 
da Constilllição, o ato de autotização somente produzir.!. efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, para oode solicito 
seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo que 
lhe deu origem. 

Respeitosamente, Hugo Napoleão. 

PORTARIA N"615, DE 20 DE MAIO DE 1993 

O Ministro de Estado das Conrunicações, no u.O das atri
buições que lhe confere o art. 28 da Lei n• 8A90, de 19 de novem
bro de 1992, de acordo com o disposto no art. !6, § 4°, do Regula
meDio dos Serviços de Radiodifusão, aprovado poelo Dect<to n• 
52.795, de 31 de outnbro de 1963, com a redação dada pelo De
creto n° 91.837, de 25 de oo:tubro de 1985, e tendo em vista o que 
COl!Sta do Proc:esso n• 29.103-000004188, resolve: 

I - Autorizar o Governo do Estado da Í'aralba a executar, 
por intermédio da Rádio Tabajam.:. Superintendência de Radiodi· 
fusão, pelo piliZO de lO (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão SODOia em freqüência mrxfnJada, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraiba. 

ll - A autorização, ora deferida. reger-se-i pelo C6digo 
Brasileiro de Telecormmicações, leis sobseqüentes e seus regula
memos. 

m-As obrigações desta autorização oWocmo às clallsu
Ias estabelecidas em convênio a ser :fumado entre a União, através 
do MiDistério das CotDJmicações, e o Govemo do Estado da Paraí
ba, por inténnédio da Rádio Tabajam - Superintendência de Ra

-d.iodifusão, dentro de 60 (sesseota) dias, cootados da publicação 
da deliboração do Congresso Naciooal, sob pena de nnlidade do 
ato de autotização. 

!V- Este ato somente produzir.!. efeitos legais após deh'be
raçio do Congre;;so Nacional, nos tennos do § 3• do art. 223 da 
Constitnição. . 

.V- Esta Portaria outra em vigor na data de sua publicação. 

Hugo Napoleão 

(À ComissiW de Educaçiio.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• IO!I,DE 1995 • 
(N" 95195, na Câmara dos Deputados) 

Apro.,. o feláo da Convenção lnteramericana 
para Preveolr, Pnnlr e Erradicar a Violência wntra 
a Mulher, assinada em Belém do Pará, em 9 dejunh9 
de1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• F"lca aprovado o texto da Convenção I'nteramericana 

para Prevenir, Punir e Ea:adicar a V10lência contra a Mulher, assi
nada em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. 

Paiágiafo único: F= sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referi
da Convenção, assim COIOO quaisquer a}Istes complementares 
que, nos teJ::moo do inciso 1 do art. 49 da Constituição Federal, 
a.caaetem encargos ru compromissos gravosos ao pat:riin&rio na
cionaL 

Art 2° Este decreto legislativo en!Ia em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEMN"95, DE 1995 

Senbores Membros do Congresso Nacional, 
»e oonformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da 

Constituição Federal, submeto 1 elevada consideração de Vossas 
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Excelências. acompaDhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relaçõe& Exteriores, o texto da Convenção 
loteramericana para Prevenir, Punir e Emuiicar a Violência contra 
a Mufuer, concluída em Belém do Paiá. em 9 de jlllbo de 1994. 

BiaSilia, 19 de janeiro de 1995. - Femando Henrique 
Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 43. DE 16 DE JANEIRO DE -
1995, DO SENHOR MINJS'IRO DE ESTADO DAS RE-
LAÇÕES EXlERIORES: -

Exceleu~ssimo Senha: Ptosidente da Repo!blica, 
Levo ao coDhecimento de Vossa Excelência que foi assina· 

da, no dia 9 de junho de 1994, a Cooveoção Tntmmeriama para Pro>
venir, Punir e Enadicar a Violência CODira a Mllher. O ato de assina
tuia realizou-se em cerimlloia no âmbito do XXIV Pedodo OrdiiW:io 
de Sessões da Assembléia-Genl da OEA. em BeJém do Pari. . 

2. A adoção daquele instmmemo jnídioo. clenominado Con
veoção de Belém do Par.\, <XlllSii!ui avanço importante, no OOilleXto 
do sistema ioteramerinmO d& di:reitos humaDos da IIIl1het:, DO comba
te especifico pela •ljminaçãÕ da viol&lcia, fenêmono qÚe atiQge a to
dos os pelses, de todoo os nlveis ele desenvolvimmo. 

3. Com efeito. com os i::ompmmissos jmfdicos a serem as
smnidos pelos Estados Part<s na Convenção de Belém do Pari. a 
Oiganização dos Estados Americanos deu passo pioDeiro, no cam
po do Direito Intemacional. o qual vem complemontar as obriga
ções éticas e políticas, estabelecidas pela Declaração oolxe a Eli-
minação da Vw!ência contia a Mulher, de 1990. _ _ 

4. Ao proceder a assinatun. da Convençio para Prevenir, 
Punir e Emuiicar a Viol&Jcia COD.tm a Molber no contexto da As
sembléia-Genl da Olganização dos Estados Americanos, buscou
se aproveitar o momento político pam reiterar o compromisso do 

....Qovemo bxasilll'iro com a defesa dos direitos bumanos em nosso 
país. 

S. O texto da Convenção em tela foi longamente negociado 
no âmbito da Comissão Inter.!ln<rioana de Mulheres da OEA e 
aprovado dunmte reunião de peritos em abril de 1994. Na ocasiio, 
foi feita reserva pela delegação brasileira em telaçllo ao artigo 12 
da Olnvenção. que trata da apresentação de pelições a Comissão 
ID!eramericaua de Direitos Humanos. xeferentes a denúncias ou 
queixas de violação de seus dispositivos por Estados Partes. S.. 
supressão foi advoga& pelo B.tasil é por outros pelses por nio ser 
essencial para os fins da Convenção. além de ttatar-se de dnplica
ção do dispostO ·na Convenção Intetamericaua de Direitos Hnma
nos. Desses tetmOS, a reserva ao artigo 12 deveri. ser mitemda DO 

momento do depósito do instrumento de rai!'JCação. 
6. Nessas condições, submeto a Vossa Excel&Jcia. o anexo 

projeto de Mensagem ao Congxesso Nacioaal para fins de ratifica C 
ção da referida Convenção. · 

Respeitosamente.- Lulz Fellpe Lampi<ia, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

CXJNVENÇÃO INl'ERAMilR!CANAPARAPREVENIR. 
PUNIR E ERRADICARA VIOLENCIA CON'IRA A MULHER 

"CONVENÇÃO DEBELÉMDO PARÁ" 

Os Estados Partes uesla Com-ençio, 
Reconbeoeudo que o respeito irreslrito aos direitos bnma

nos foi consagrado na Declaração Amerlcaua dos Direitos e Devo
=do Homem e na Declaração UDivemol dos Direitos Humanos e 
reafirmado em outros instrumentos in.lemaciooais e xegiooais; 

Aí.u:mando que a violência ca:11ra a mulher constitui viola
ção dos direitos bmnaoos e libeidades fundamentais c limita todas 
oo parciaimentc a obsetvância, gam c exetclcio de tais direitos e 
liberdade; 

Preoalpados por que a violência contm a mulber constitui 
ofensa contta a dignidade humana e é manifestação das xeJações 
de poder historicamente desiguais entre mulberes e homens; 

Reconlando a Dcclaiação para a Erradicação da Violéncia 
contia a Mulher, aprovada na Vigésima Quinta Assembléia de De
legadas da Comissão Inteiamericana de Mulhe=. e afnmando 
que a violência contra a umlb.er pcn:neia todos os setor:a da socie.. 
dade. independentemente de classe, raça ou gmpo étnico. xenda, 

. cultuia. idade ou religião. e afcta negativamente suas pt(>prias ba-
ses; 

Convencidos de que a eJiminaçio da violência cootm a Dll· 

lher é condição iDdispeDsável para seu desenvolvimemo individnal 
e social c sua plena e ignaliblria participação em todas as esferas 
devida; e 

Olnvencidos de que a adoção de uma convenção para pre
venir. punir e eitadicar todas as formas de violência contra. a mu
lher. no âmbito da ~anização dos Estados Americanos. constitui 
positiva contril>Iição no sentido de,JXOteger os direitos da mulher 
e eliminar as situações de violência CODtta ela. 

Convieram no-Seguinte: 

CAPÍI'ULOI 

Ddlnlçiío e imblto ele apUcaçio 

Artigo I 
Pm:a os efeitos desta OJnvençiio. entender-so-á por violên

cia contia a mulher qualquec ato oo COilduta baseada no género. 
que cause morte, dano ou sofr:ime!llo rmco, sexual ou psicológico 
à mulhec, tanto na esfera pública como na esfera priva<!L 
- ArtlgoZ 

Enten<Je..se que a violência contra a mulher abrange a vio
lência f"ISica. sexual e psicol6gica: 
- a) OCO<Iida no âmbito da familia ou unidade doméstica ou 
em qualqua xelaÇio inlerpessoal. quec o a- comportilbe. te
nha compartilhado oo não a sua residência, inch.tindo-se, entre ou
lias fOCm.s. o estupro. Dl&l!s-trlllos e abuso sexual; 

· b) oconida na comriúdade e cometida por qualquer~ 
incluindo. entre oums fO!lllllS, o estupro, abuso sexual. tortum, 
tdfiro de mulheres, peostituição fcxçada. seqüestro e assédio se-. 

-xual no 1oca.l de tmba.lbo? bem ccmo em instituições educacionais, 
serviços de saúde ou qualquec outro local; e 

c) perpettada ou toletada pelo Estado ou seus agentes, onde 
quer que OCOIIll. 

CAPÍI'ULOII 

Direitos Protegidos 

Artlgo3 

Toda mulher tem direito a uma vida livxe de violéncia. tanto 
na esfera pública como na esfera privada.. 

Artlgo4 

Toda mulher tem direito ao 11!C<lllhccimento, desfrute, exec
clcio e proteção de todoo os direitos humanos e liberdades consa
grulos em todos os instrumentos regionais e intmJacionais xe!ati
vos aps direitos humanos. Estes direitos abmngem. eniie outros: 

a) direito a que se respeite sua vida; 
b) direito a que se respeite sua integridade física. mental e 

moml; 
c) direito à hõerdade c i segnnmça pessoais; 
d) direito a não ser submetida a tortum; 
e) direito a que se respeito a dignjdjacfe inerente à sua peso 

soa e a que se proteja sua familia; 
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f) direito a igual prOteção perante a lei e da lei; 
g) cfueito a =rso simples e rápido perante tril:wlal com- • 

petente que a proteja contra ates que violem seus direitos; 

ArtigoS 

Os Estados Partes_ convêm em adotar, progressivamente, 
medidas especificas, inclusive programas destinados a: h) cfueito de livre associação; 

i) clireito à libeidade de profesSar a própria religião e as pro. 
prias crenças, de acordo com a !e~ e 

j) cfueito a ter igualdade de acesso às fimções públicas de 
seu país e a participar nos assuntOs pu"blicos~ inclusive na tomada 
de decisões. 

ArtigoS 

Toda mulher poderá exercer livre e plenaTDC'!Dte seus direi
tos civis, políticos, econômicos, sociais e culbnais, e contará com 
a toW proteção desses clireitos consagr.tdos DOS instrumentos re
gionais e iDt.em:acionais sobte direitos humanos. Os Estados Partes 
nx:oohecem que a violência CODlra a mulher impede e ailU4 o 
exercido desses direitos. 

Artlgo6 

O clireito de toda mulher a ser livre de violêDcia almmge, 
entre outros: 

a) o cfueito da mulher a ser livre de todas as foonas de dis
crimimção; e 

· b) o direito da mulher a ser valorizada e educada livre de 
padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais e 
culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordina
ção. 

CAPÍI'ULOID 
Deveres dos Estados 

Artigo7 

Os Estados Partes condenam todas as formas de violencia 
contia a mulher e convém em adotar, pcc todos'os meios apropria
dos e sem. demora, políticas destinadas a prevenir, Pmfr e emuii-
car tal violência e a empenhar-se em: -

a) abster-se de qualquer ato oo prática de vioiênciil. cooJr.l a 
:m:Ulb.er e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal. 
bem como agentes e instituições ?iblicos ajam de conformidade 
com essa 'obrigação; • 

b) agir com o devido zelo para prevenir, iiivestigarepuDira 
violêDcia. contra a mulher; · 

c) incorporar na sua legislação intema nmmas penais. ~ 
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias preve
nir, punir e emdicar a violência contra a Dlij]]el', bem como adotar 
as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis; 

d) adotar medidas jw:!dicas que exijam do agressor que se 
abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a .mulher ou de fazer 
uso de qualquer método que danilique oo ponha perigo sua vida 
ou integridade ou danilique sua propriedade; 

e) tomar todas as medidas "adequadas, inclusive legislativas, 
para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes oo modificar 
práticas juídicas oo consuetudiDárias que reSpal<lem a persist&Jcia 
e a tolerância da violência contra a mulb.ez; 

!) estabelecer procedimentos juídicos justos e efiCazes para 
a llllllher sujeitada a viol~ inclusive, entre ootros, medidas de 
proteção,jufzo oportuDo e efetivo acesso a tais processos; 

g) estabelecer mecan;smos judiciais c admjnjc;trativos ne-
cessários para assegurar que a mulher sujeitada a violê:ncia tmha 
efetivo acesso a restituição, repataÇão do dano e outros meios de 
compensação justos e eficazes; 

h) adorar as medidas legislativas oo de ootra natureza ne
cessárias à vigência desta Coovenção •. 

•> promover o conhecimento e a obsexvância do direito da 
mulher a uma vida livre de violência e o .direitO da mulher a que se 
respeitem e protejam seus direitos humanos; 

b) modif>= os padroes sociais e aJ!turais de CO!l<luta de ho
mens e Dlllheres, inclusive a fommlação de progtamaS fOJJDais e Dão 
f013DlÜs adequados a todos os !IÍVeis do prooesso educaciooal, a fim 
de oombater preronreitos e costumes e todas as outtas p<áticas basea
das na premissa da inferioridade oo superioridade de qualquer dos gê
neros ou nos papéis estereotipados pa13. o homem e a muJher, que 
legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher; 

c) promover a educação e treinamento de todo o pessoal ju
diciário e policial e demais funcionários responsáveis pela aplica
ção da le~ hem como do pessoal encarregado da implementação 
de políticas de prevenção, punição e enadicação da violência con-
traamnlher. ' 

d) prestar serviços especializados apropriados a mulher sU
jeitada a violência, por intennédio de entidades dos setores públi
co e privado, inclusive abrigos, serviços de orientação familiar, 
qoando for o caso, e atendimento e custódia dos menores afetados; 

e) promover e apoiar programas de educação govemamen.~ 
tais e privados, destinados a conscientizar o público· para os pro
blemas da violência contra a mulher, recursos jw:!dicos e repara
ção relaciooados com essa violência; ' 

f) proporcionar à mulher su jeita.da a violência acesso" a pro
gta.mas eficazes de recuperação e treinamento que lhe peiiDitam 
participar plenamente da vida pública, privada e social; 

g) incentivar os meios de COIDJ.IDicação a que fommlem di
retrizes adequadas, de divulgação que contribuam para a emtdica
ção da Violêricia contra a nmlher em todas as suas formas e enalte
çam o n:speito peJ;l dignidade da mulher; 

· h) assegurar a pesquisa e roleta de estatísticas e ootras m.:.:-
formações releva"'ltes concementes às Causas, cooseqliências e fre
qUência da violência contll a mulher, a í.nn de avaliar a eficiência 
das medidas tomadas para Prevenir, punir e erradicar a violência 
cooJr.l a mnlher, hem como fOli!Jlllar e implementar as mndanças 
necessárias; e · ·- ·-

i) Promover a cooperação ÍD.temacional paza o intercâmbio 
de idéias e experiên.cia.s. bem como a execução de programas eles
liDados à proteção da mulher sujeitada à violência. 

Artigo9 

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, 
os Estados Partes Ievaião especialmente em conta a situação da 
mulher vulnerável a violência por sua raça. origem étnica ou 
condição de migral!te, de refugiada 011 de deslocada, entre ou
tros motivos. Também será considerada violência a mulher ges
tante, defiCiente, menor, idosa ou em situação sócio-econômica 
desfavorável, afetada por situações de conflito armado ou de 
privação da liberdade. 

Artigo lO 

A fim de proteger o cfueito de toda mulher a uma vida livre 
de violência, os Estados Partes davet.io incluir nos relatórios na
cionais à OxrJjssão lnterameJ::icin de Mulheres informações so
bre as medidas adotadas para prevenir e erradicar a violência con
tra a mulher, para prestar assistência à mulher afetada pela violên
cia, hem como sobre as dificuldades que observarem na aplicação 
das mesmas e os fatores que contril:uam para a violência contra a 
mulher. 
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Artigo 11 

Os Estados Partes nesta Convenção e a Comissão Interame
ricana de Mulheres poderão solicitar à Corte lnteramericana de Di
reitos Humanos parecer sobre a interpretação desta Convenção. 

Artigo 12 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer enti
dade não-govemamental juridicamente reconhecida em um ou 
mais Estados membros da Organização, poderá apresentar à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições refe
rentes' a denúncias ou queixas de violação do artigo 7 desta 
Convenção por rinf Estado Parte, devendo a Comissão conside
rar tais petiçõeS de acordo com as normas e procedimentos es
tabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
e no Estatuto e Regulamento da ComiSsão Interam.ericana." de 
Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de peti-
ções. -

CAPÍTULO V 

DisposiçOes <krals 

Artigo13 

Nezmuma das disposições desta Conveução poderii ser in
!elprelada·oo seutido de restrigir ou limitar a legislação intema dos 
Estados Partes que ofereçam proteções e garantias iguais ou maio
res para os clirei!os da nmlhe<, bem como salvaguardas para preve
nir e erradicar a violência contia a IJJ111her. 

Artigo14 

Neziliuma das disposições desta CoaveDÇiio podetá se< inte<
~ no seulido de restriugir oo limitar as da CoaveDÇiio America
na sobre Direitos Huma!los oo de qualquer ootia convenção intema
cioual que ofereça proteção igual oo maioc nesta matéria. 

Artigo 15 

Esta Convenção fic3. abci1a à assÚI.attua de todos os Estados 
membros da Organização dos Estados Americanos; 

Artigo16 

Esta ConveJÍção está sujeita à-ratificação._ Os instrumentos 
de ratificação set.!o depositados D.a Secretaria-Geral da Organiza
ção dos Estados Americanos.·-

Artigo 17 

Esta ConvCnção fica aberta. à adesão.& qualquer Clltro Es
tado. Os instrumeotos de adesão s..-ão depositados na Se<:I<:taria
Geral da Oxgani.zação dos Estados Americanos. 

Artigo 18 

Os Estados poderão focmular reservas a esta Couveução no 
momeu!o de aprovii-la, assiná-la,· ratificá-la ou a ela aderir, desde 
que tais reservas: 

a) não sej~ incompatíveis com o objetivo e prop6sito da 
Convenção; 

b) não sejam de cmátergotal eserefmunespecificameute a 
uma oo mais de suas disposições. 

Artigo 19 

Qualquer Estado Parte poder.l apresentar à Assembléia Ge
ral, por in.teimédio da Comissão IDt.eramericana de Mulheres, pro
postas de emeuda a esta Convenção. 

As emendas entrarão em vigor pa13. os Estados ratificantes 
das mesmas na data em que dois tetços .dos Estados Partes tezmam 

depositado seus respectivos instrumentos de IatificaçãÕ. Para os 
demais Estados Partes, entrarão em vigor na data em que deposita
rem seus respectivos instmmentos de ratificação. 

Artigo20 

Os Estados Partes que tenham duas oo: mais unidades teni
toriais em que vigorem sistemas jwídicos diferentes: relacionados 
com as quest<les de que tiata esta Couvenção poderão deelarar, oo 
momento de assiná-la, de ratificá-la oo de a ela aderir, que a Con
venção se aplicará a todas as suas unidades" tetritoriais ou somente -
a uma ou mais delas. 

Tal dee1aração poder.l ser modificada, em qualquer momen
ID, mediallle deebuações ulterimes, que indicarão ex~ssameute a 
1lilidade ou as unidades teai.totia.is a que se aplicará esta Conven
ção. Essas deel•rnções ulteriores serão aausmitidas à Secretaria-
Gemi da Organização dos Estados Americanos e eD.Irarão em vi
gor trinta dias depois de recebidas. 

Artigo21 

Esta Convenção entrará. em vigor no trigésimo dia a par- -
tir da data em que for depositad,o o segundo instmmento de ra
tificação. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela-
aderir após haver sido depositado o segundo instrumento de ra
tificação, entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em 
que esse Estado houver depositado seu instrumento de ratifica
ção ou adesão. 

Arligo22 

O SecreW:io-Geral informaiá a todos os Estados membros 
da Orpnização dos Estados Americanos a eutiada em vigor da 
Couveução. 

Artigo23 

O Secretário-Geral da Organização dos Estados Ameri
canos apresentart um ~latório anual aos Estados membros da 
Organjzaçaõ sobre a situação desta Convenção. inclusive sobre 
as assi:i1a.turas e depósitos de instrumentos de ratificação. adeM 
são e declaração. bem coino sobre as reservas que os Estados 
Partes tiverem-apresentado e, confOim.e o caso, um relatório so--
bre as mesmas. · 

Artigo24 

Esta Convenção vigo.Iará por prazo indermido. mas qualM 
quer Estado Parte poderá deuunciá-la mediante o depósito na 
Secretaria-Gera! da Ol:gaDizoção dos Estados Americanos de ins
trumento que tenha essa finafidade. Um ano após a data do depó
sito do instrumento da denúncia, cessarão os efeitos da Conven
ção para o Estado demmciante. mas subsistirão para os demais 
Estados Partes. 

Artigo2S 

O inslrumento original desta Convenção, cujos textos em 
pOrtuguês, espaubol, francês e inglês são igualmente autêudoos, 
será depositado na Secretaria-Geral da Oxgmização dos Estados 
Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto à Secreta
ria das Nações Unidas para registro e publicação, de acordo com o 
artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 

Em fé do que os plenipotenciários infla-assinados, devida
mente autorizados por seus respectivos governos, assinam esta 
Convenção, que se deuominará Coo.veução Inte<americaua para 
Prevenir, Punir e &radicar a Violência contia a Mulher ''Conven
ção de Belém do Pará". 

Expedida na cidade de Belém do Pará, Bmsil, no dia nove 
de jmho de mil novecentos e noventa e quatro. 
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IEGISIAÇÃO CJTAUA-· 

ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE . 
COMISSÕES PERMANENTES 

CONSTIIUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASn. 

TÍTIJLOIV 
Da Organhação dos Poderes 

EMENDAN-4 

_Dê-se à emenda do Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 
1994, a segninte redação: · · · -

•DisptX Sobre o prazo de pubüàiçaD. pela Secu
taria da Receita Federal, dcs.nwdelbs de declaração do 
Imposto de Renda e respectivas instruções de preenchi
mento.• 

Jostiliatção 
CAPÍI'lJLO I A presente emenda, juntamente com outras duas que apxe-

Do Poder Legislativo sentamos na data de boje ao mesmo projeto (PLC n• 59/94), tem 
SEÇÃO I por objetivo resgatar o princípio que originou a proposição, qual 

Do Congresso Nac:i.onal seja a intenção de acabai' com as ciusas qu-e dão origem às cons-
........................... --··---··-··--------·-·---.. -----·-· __ prorrogações de ptaZOS de en~ga das Declar.tções de Im-

posto de Renda. 
SEÇÃO n Como é de conhecimento público, a Receita Federal fre. 

Das Atribuições do Coagr=o Nacioaal qt1entemente atrasa a distribuição das Instruções e modelos da de-

,, ___ M49.'ld;;-;-;;;p;;.~ do ~-;"N;;oo:i~-----· .. = !" !:Ssto fisi~!J!;di~::,m:.;.'!:~ ::U: 
I - resolver defmitivamente sobre tratados, acttdos ou atos car essas orientações. Nossa proposição, se aprovada, garantirá a 

intemacionais que acarretem encargos cu compromissos gtavosos obrigatoriedade de p1blicação no Diário Oficlal em ptaZO hábil 
ao patrimônio naciooal; dessas Instruções. 

n- autorizar o Presidente da República a decbuar guerra, a Mais do que isso, este projeto tem como finalidade princi-
ceiebr.u- a paz. a permitir que f"""" estrangeiraS transitem pelo pai garantir que se houver atraso na public:a.ao, na data que prevê, 
teuit6rio ilacional ou nele permaneçam temparuiamente, ressalva- 0 pi3ZO par.1 en~ga sempre será de 60 dias, a partir da data da,_ 
dos os casos previstos em lei complementar, ferida publicação. 

ill-autorizaroPresiden!e e o VJCe-l'Iesidenle da República a Saladas Sessões, 23 de agosto de 1995.- Senador Ademir 
se ausentarem do País quando a ansêocia exceder a quinze dias; Andrade, PSD B-PA. 

IV- aprovar o estado de defesa e a~ fedelal, autori- ~ 
EMENDA NOS zar o estado de sítio, cu suspender qualquer uma dessas medidas; 

V - snstar os atos D<lllll3livos do Poder Exec:otivo que ""a:bi
-t<m do poder regulamemar cu dos limites de delegação legislativa. 

(À Comissão de Relações EXteriores e Defesa 
Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O expediente lido 
vai à publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Nos teimbs do art. 
376. "c". do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Reso-
lução n• 37, de 1995, do Senado Federal, os Projetas de Decreto 
Legislativo n•s 103 e 109, de 1995,lidos anteriQI'DIImte, teriio, pe
rante a Comissão de Relações Exterioces e Defesa Naciooal, opta· 
zo de cinco dias úteis paxa recebimento de ~das, fmdo o qual a 
referida comissão terá cinco dias úteiS, pronogáveis por igual pe
riodo, par.1 opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDEN'IE (Eicio Alvares)- Os l'mjelos de Docrdo 
Legislativoden"s !04a 108, de !995,queacabamdeserlidos,tmmitatão 
comp:azodelfnnjmdode4Sdias,ncst.ei::D:'Iaõdom:t. 223, § l 0,e64,§ 1°, 
da Omstimição, ca:nbinados comoart. 375 doRegimmoiléma. 

De acordo com o art. 122. n. ''b". do Regimento Intemo, 
combinado com o art. 4" da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal, as matérias po<!erno receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Encen-ou-se ontem 
o prazo par.1 a apresentaçi!o de emendas ao Projeto de Lei da Câ
= n• 59,de 1994, (n°3.!23192, na Casa deoógem). que dispõe 
sobre o ptaZO de publicação pela Secretaria da Receita Federal dos 
modelos de Declaração de fmposto de Renda. 

Ao projeto foram oferecidas seis emendas. que vão ao exa
me da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

São as seguinks as emendas oferecidas: 

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 
1994, a seguinte redação: · 

''Dispõe sobre o ptaZO de public:a.ao, pela Secretaria daRe
ceita Fedem!, doi nrodelos de declaração do Imposto de Renda e 
~ivas instruções de preenchimento." 

.Jostilicação 
A versão cjue resufux1 aprovada pela Câmara dos Deputa

dos, em decoirência da emenda do Deputado Francisco Domelles, • 
fJXa prazo par.1 publicação dos famml&ios de declatação, mas não 
faz qnaiquer menção às respectivas instruções de preenchimento. 
Tal versão, no nosso entendimento, tomou o projeto de lei inócuo, 
pois, do ponto de vista do conlribuinte, tão imjlortaDtes <l';Wl'o o 
formulário são as instruções de preenchlmento. Na ptática. não há 
como preencher os fODDD!ários de declaração de Imposto de Ren
da senão mediante atenta Jeinna das instruções COireSpODdenles. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Senador Lauro 
Campos. 

EMENDAN-6 

Dê-se aoart.l0 doProjeto deLeidaCâmaran• 59, de 1994, 
a seguinte redação: 

"Art. I • A Secretaria da Receita Federal far.l puC 
blicar no Diário Ofiáal da União, até o dia 30 de janei
ro do ano subseqaente ao ano a que se referem as Decla
rações, os fomJJlários de declaração do Imposto de Ren
da, das pessoas fisicas e pessoas juridicas, de que trata 
osart.ll e 56 daLein•8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
com as respectivas instruções de preenchimento, sem 
prejlízo da posteri<r edição e distribuição dos maDilais 
correspondentes.'' 
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Justificação 
A preseme emenda. juD!ameD!e com ou1Ias duas que apresen

tamos na data de hoje ao mesmo Projeto (PLC 59/94), tem por objeti
vo resgatar_o principio que originou a propoSiÇãO, qual seja a intenção 
de acabar com as causas que dão origem às COII.Sta.i:.tte'S-proaogações 
de prazos de entrega das Declazações do Imposto de Renda. 

Como é de conhecimento· público, a Receita Fedexal fre.. 
qüentemenle a1IaSa a dislriboição das Instruções e modelos de de
claração do LR., ficando sempre exíguo o p<aZO para que as pes
soas f'ISicas e jurídicas possam compreender e aplicar essas orien
tações. Nossa proposição, se aprovada, pr.mtiiá a óbrigalorle4ade 
de J'lblicação no Diário 06áal em prnzo hábil dessas Insttuções. 

Mais do que isso, este projeto tem como finalidade princi
pal gar.mtir que se hoover alr.lSO na J'lblicação. na data que provê, 
o pzazo para enlrega sempre será de 60 dias, a partir da data dare-
ferida J'lblicação. . . 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995.-Senador Ademir 
Andrade, PSB-PA. 

~MENDAN"? 

Dê-seaoart.l"doProjeto de Leida Câmaian"59,de 1994, 
a seguinte redação: -

Justificação 

A presente emenda, juntamente com outras duas que apre
sentamos na data de hoje ao meo;mo Projeto (PLC 59194), tem par 
objetivo resgata:l;' o princiípio que.criginou a proposição, qual seja 
a intenção de acabar oom as causas que dão origem às constantes 
pro=gações de !X3ZOS de entrega das Declarações do Imposto de 
Renda. 

Como é de conhecimento público, a Receita Federal, fre
quentemente atrasa a distnlluição das Instruções e modelos de de
claração, do LR, ficando sempre exigno o praro para que as pes

. soo:; fiSicas e juridicas possam compreender e aplicar essas oden
tações. Nossa proposição, se aprovada, gar.mtirá a obrigatoriedade 
de J'lblicação no Dlario 06áal em prnzo hábil dessas Instruções. 

Mais do que isso, este projeto tem como finalidade princi
paJ gar.mtir que se hoover alraso na publicação, na data que prev8, 
o pzazo para entrega seiilP"' será de 60 dias. a partir da data da ,_ 
ferida J'lblicação. . 

Sala das Sessões, em 23 de 'agosto de 1995.- Senador Ade
mir Andrade PSB-PA. 

EMENDAN"9 

"Art. I" A Secretaria da Receita Fedexal far.í J'l· 
blicarno Diário Oficial da União, até o dia30 dejmei
ro do ano subseqüente ao ano a que se refexem as decla
rações, os fommlários de declaração do Imposto de Ren
da, das pessoas tísicas e pessoas jurldicas, de que ttatam 
os arts. 11 e 56 da Lei D0 8.981, de 20 de janeiro de _ 
1995, com as respectivas instruções de preenchimento~ 
sem projulro da posterior edição e distn'buição dos ma
nuais correspondentes.'' 

Dê-seao art. 2"doProjetodeLeida Câmaran"59,de 1994, 
a seguinte redação: 

11Art. 2° O aliaso na p.Iblicação no Diario Oficial 
da União dos fOilllUJarios e respectivas instruções de 
preenchimento implicar.í antomático adiatamen!o dos 
praros de apresentação das declarações, devendo o Mi

. .nistro da Fli;ZCDda, no uso da cpmpetência de que tratam 
o§ 2"d0art.ll e o §4"doart. 56 da'Lein"8.98l,de 20 

· · de janeiro de 1995, estabelecer prorrogação que assegu
re JDZO mínimo de sessenta dias, contadOs a partir de 
referida J'lblicação". . . 

Justificação 

A publicação antecipada no DOU do inteiro tear das instru
ções posteriormente divulgadas nos manuais, a exemplo do que já 
é feito com os modelos de declaiação. seria de grande utilidade 
para os contribuintes em geral, especialmente para as pessoas jní
dicas, que adquirem os formulários em papelaria, e para à:s pessoas 
IlSicas que declaram em disquete, .pois necessitam ãpenas de ÜJ.s... 
ttuções. Além da agilização do processo, a piblicação no DOU 
das referidas insttuções teria a gl-ande vantagem de tomá-las ofi
ciais, isto é, de inseri-las na legislação tributária com a na.tureu de 
nonna complementar, nos tei:m.os dos aiU .. 96 e 100? inciso I. do 
Código Tnllutário Nacional, e· seria feita sem prejlízo da posterior 
edição e distribuição dos manuais, tal qria1 se procede atua!mente. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Senador Lamo 
Campos. · 

EMENDAN"8 

Dê-se ao art. 2" do Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1994, 
a seguinte redação: 

"Art. zo O atraso na publicação. no Diario O:liclal 
da União dos fommlários e respectivas instruções de 
preenchimento hnpücar.i automáticO adiamento dos pm
ros de apresentação das declarações devendo o Ministro 
da Fazenda, no uso da competência de que tratam o§ zo 
do art. 11 e o§ 4" do art. 56 da Lei n• 8.981, de 20 de ja
neiro de 1995, estabelecer prorrogação que assegure 
prnzo mínimo de sessenta dias, córitados a. partir da re(e
rida publicaçã011

• 

Justificação 

· A data-limite para entrega da declaração, anteriormente fi
xada em 30 de alri! foi lllltecip!\da para 31 de março. a partir de 
1996, conforme determiliaclo pe!à Lei n• 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, para pessoa lísicae pela Medida Provisória n•998, de 19 de 
maio de 1995, para pessoa jurldica. Trata-se, portanto, de umà 
adequação à DOVa legislação que rege a matéria.. . 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995. - Senador Lauro 
Campos. .. 

(À Comis.siü> <k Constitaiçik> Justiça e Cidada-
nia.) 

O SR. PRESIDEN1E (Elcio AJv.,.) -Há Cli3<làres ~ 
Conoeclo a palavra ao Senador Sebastião Rocba. 
O SR. SEBASI1ÃO ROCHA (PDT-AP. Proriimcia o ii>

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Srs. Senadores, 
ocupo hoje a trihma desta Casa para abordar uma questão de ex
trema import.incia para o Pais: a reforma psiquiátrica. 

Desde 1m, tr:lmita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 
de antoóa do DepJtaclo Paulo Delgado, que "dispõe sobre a extinção 
progressiva dos mankônios e sua substituição pot' ootros xecursos as
sistenciais e :regJifamenta a. IDtemaçãopsiquiát:rica CC!DpUsá::ia''. 

Para atingir esse objetivo, o referido projeto prevê a proibi
ção não s6 da consiiUção de novos hospitais psiquiátricos públicos 
no País. mas também da contratação ou financiamento de novos 
leitos em estabelecimentos psiquiátricos privados. 

Tq.ia-se, sem dóvida. de uma proposta que busca reorientar 
integmlmente, do ponto de vista teórico e ético, o modelo de aten
dimento psiquiátrioo público hoje existente no Brasil, mediante o 
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estabelecimento de um processo paulatino de adoção de novas for- afcJJ.ta.do aos direitos humanos e civis dos portadores de enfermi-
mas de tratamento, com a gradualidade que o bom senso, a pru~ dades mentais. , 
dência e a experiência intemacional detenninmm A mam.Iteoção da aluai rede hospitalar especialiZAda. tem con-

No que respeita A extinçio dos llllUlÍCÔmios. o Projeto porte sumido recmsos que poderiam soe melho< utilizados. Segundo dados 
do principio de que o hospital psiquiátrico especializado está supe- de 1994, fomocidos pela Coordellação de Saúde Mental do Ministério 
rado do ponto de vista téarioo e ideol6gioo, tendo em vista o Jll()- da Saúde, são gastos com o fimmciamélllo da assisttllcia psiquiá!rica 
demo entendimento da patogênese das doenças mentais e do me- em mgime de inlemaçio cm:ade US$350 milhões per aoo. 
na! teiapêutico desenvolvido nos últimos cinqüenta anos. Todos os leitos psiquiátricos exis!etlles no Brnsi! estão ocu-

SI"s e Srs. Senadotes, esse é, sem dúvida, um elos projetos pado$. Tanto DOS hospitais psiquiátricos quanto nos hospitais ge
de lei que ntais intenso debate tem produzido nio s6 DO âmbito do tais nio há vagas dispoalveis. Embora o -País disponha, em média, 
Congresso Naciooal quanto da própria sociedade brasileita. de 0,56 leitos psiquiátricos pa- mil habitantes, sua distribuição 

Polêmioo e inovador, apesar de oontar oom inúmeros oposi- pelo teuilório naciooal 6 péssima. Enqnonto a Região Sudeste 
toms, o Projeto de autoria do Depltado Paulo Delgado t=beu lljRSOilla uma taxa de 0,84leilos, a Região Notte, da qnai faz par
llllUlÍfestaçio póblica de apoio das tr& principais entidades IeprO- te o Estado _do Amapá, que tenho a honm de rep;esentar nesta 
sentalivas de todos os médicos tnsileiroo: o Conselho Fedem! de Casa, eoata oom apeDaS 0,()4leitos psiquiátricos para cada milha
Medicina, a Fedeiaçio Nacional dos Médicos e a Associação Mi- bitantes. 
dica Brnsi!einl. Reunidas, elas publicamm, em 8 de jllho próximo Com tantos =ursos destinados à hospitalização hoje consi-
passado. no jornal 0 Globo, uma nota of"Jcial intitulada "A Propó- derada ultmpossada, nio há dinheiro para inveslimentos em outms 
silo da Refcxma Psi~"- · formas de l!:atamento que vêm apresentaodo resultados extrema-

Nessa nota, as tr& enlidades ntais IepreSentativas da área mente positivos. Vêm sendo ~e!egadas a segundo plano fOJ:maS ai-
médica nacional elogiaram a criaçlo de serviços com novas carac- temativas~ tais como a intemação em leitos ou unidades psiquiátri-
terlsticas que, "praticando modema< lkDicas e padroes étioos e~ cas em hospitais gerais, hospitais-dia e hospitais-noite, serviços 
vados, ~am a liberdade dos doe_Dtes, estimtlam sua autono- ambJ.latoriais, centros de convivência., reconhecidamente mais bu· 
Dria e oomhalem, ~ a sua discrimim!Çiio e exclusão do manas e ntais eíiCOZOS do que as antais. 
meio social Elas afitmam, também, que, após longas clismssões so- Essas altemativas assistenciais amhulatoriais e comunitárias 
bie o assumo,. é f'3ticamente consens:na) no meio mEdico~ o vêm apresentando resn1tados animadores, 5n e Srs.. Senadaes. 
apoio à refOEma psiquiátrica, teodo em vista o~ das l!:lnsfoanaçõ- As propostas que figuram no Projeto de Lei apresentado pelo De-
es da assistêocia psiqWábicajá implantada em oolios poises. putado Paulo Delgado são amplamente apoiadas. 

Além da aprovação das mencionadas entidades, as propos- _ A maioria dos que discordam do Projeto é composta por 
tas que figuram no Projeto de Lei apmsentado pelo Depllado Pau- "desinfcxmados e por pessoas que defendem os ÍllleteSSOs menoms 
lo Delgado são apoiadas pelo Conselho Nacional de Saúde, pelas dos que se beneíiCÍam economicamenle da "indústria da loucura", 

--COOidenações de Saúde Mental do Ministério da Saúde e das se- como diz a nota publicada pelas principais enlidades médicas do 
cretar.ias estaduais de Salide e pela Associação Bmsileira de Psi· País. Essa ''iDch'íslria." vem sendo,. há anos, um negócio lucrativo 
quiatria, e foram leOOIDOlldadas pela Segunda Coofm!ncia Nacio- para os hospitais psiquiátrioos privados, sendo e8se o setor que 
na! de Saúde Mental, realizada em 1992. ntais se opõe às mudanÇas propostas pelo Projeto em questão. 

E nio são apenas os dirigentes e prolissiooaís da ma de · Sr. Pmsidente, St's e Sm. Senacloms, desde o início de 
saúde no Brnsi! que ap6iam a n:fonna psiquiátrica, Sr..l>resideote. 1991, o Projeto Paulo Delgado l!:antita no Sen3do Fedetal e vem 
A Organização Mundial da Saúde - OMS - e a Organização Pau- despertando o intemsse e a participação efetiva dos membros desta 
Americana de Saúde - OPSA- também defendem o Projeto. Casa. Um amplo debate sobre a questão foi IOalizado em maio de 

Segundo infcmnações p:esll\das pelo Diretor da Divisão de 1991, reunindo parlamenta=, cientistas, acadêmicos, téenioos dÕ 
Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, Professor J. Minislério da Saúde e IepreSentantes da sociedade civil dimtameo
Costa e Silva. em junho deste aoo, "o antigo bospital psiquiátrico, te envolvidos com a po:estaçio e o recebimento de assistência psi-
de tipo asilar, cujo modelo foi estabdecido no sówlo xvm, Dilo é quiálrica. · 
ntais compalível com os desenv- t&:nicos oaxridoo nas áreas Já hoove t<mpo para a apreciação dos pt6s e dos oonttas. O 

. médicas e psiquiátricas desde então, nem com C.. desenvolvimeuos so- Senado Fedem! está prooto para votar o Projeto de autoria do De-
ciaistaiscomoasquest&sre!acjmw!asa<isdileirço~" pulado Paulo Delgado. Na Legislatura passada, o Senador José 

Para o Dr. Costa e Silva, um dos princípios da esltatégia em Paulo Biso! foi Relator do projeto e apresentoo um sabstitulivo, e 
Cuidados Primários de Saúde que a OMS vem promovendo, desde os Senada:-es Lucldio PIXlella e Beni Veru apresentaram votos 
1978, ooxno meio de alcançar a meta de Saúde para Todos, propõe em separado, incluindo tr& emendas ao Projeto. 
que "os cuidados de saúde devem ser feitos, tanto quanto posslvel, Espero que o parecec do atual Relator, o nobre Senador Lú
na própria connmidade". (-) '·'A OMS, diz ele, apóia vigorosa- cio ~ receba a aprovação da Comissão de Assuntos S<>
mente os sistemas de cuidados de saúde COl!JIIDitátios e coosidera . eiaís e do Plenário desta Casa. Não podemos retardar ntais a vota
a hospitalização psiquiátrica uma siluaçio excepcional, quando to- çãodeumamatéria tio imp<xtme qwm1o essa, SI's e Srs. Senadores. 
das as oottas altemativas passiveis de !mlamonto faliuoiem. Quan- Conveacido de SWl impot-t§ucia e urgência. gostaria, ao 
do fcr absolutamente necessária, a hospitalização psiquiátrica deve COt!Ciuir meu prommciamento, de reaín:mar men total apoio ao 
sec oondnzida de acordo com princfpios médicos e legais, nos me- Projeto de Refoana P~ Gostaria, também, de ver acelem
lha:es interesses do paciente e no lltllbiellte meDOS restmvo passivei''. da a tmmitação, nesta Casa, dessa proposta de mudança Ião atual, 

Como podemos ver, o apoio ao Projeto de Refaana Psi- necessária e benéf'ICa para DOSSOS doentes meotais. Gostaria, fma!-
quiátrica é maciço, SI"s e Srs. Senadores. mente, de llllUlÍfestar minha e"P"""ça de que a aprovação defmiti-

Não bastasse isso, a maJidade vem detncmttando que, em va do Projeto de Lei que "dispõe sobre à extinçio progressiva dos 
nosso País~ o 1ratamento dos doentes inentais em hospitais~· .úíanicômios e sua substimiçio per outros recmsas assistenciais e 
~ especiali:zados. além de extremanrnte oneroso para o Sist&- MgUlamenta a intemaçio psiquiátrica complls6ria" pemiita ao 
ma Unico de Saúde, tem sido ineficaz e mpresema um verdadeiro Pais reorientar integmlmeote, nio s6 do ponto de vista teórico e 
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étíCo, mas também sob o aspecto humanitário, o modelo de atendi- impedir que os trabalhadores -urbaÍws ComeçãSseiií a se -Organizar. 
mento psiquiátrico público no Bmsil. E o processo de :recoostrução e modem.ização de Paris. a destrui-

Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente. çio do antigo e perigoso, sobre o qual se erguia o novo, o moder-
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) , Concedo a palavr.t no, utilizou 25% da mã<Hle-obia existente na capital fr.mcesa. 

ao Senador Roberto Requiio. (Pausa.) - Belo Horizonte e Goiâl:da são cidades copiadas da modem-. 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Palrocinio. (Pausa.) ização francesa de 1845. São cidades que repetem o tmçado de Pa-
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. (Pausa.) ris, com ruas largas; cidades que, tendo sido feitas antes da era e 
Concedo a palavxa ao Senador Lanro Campos. do século do automóvel. já anteviam a movimentação que as ruas, 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronunciá o seguinte que os passeios, que a atividade social urbana iria. a partir de en-

dis=o. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. S~. tão, imprimir ã nossa vida, detctmiDar o nosso comportamento, in
já disseram que "o homem é um animal político". Isso disse o sá- fluir de maneira profunda em todos os nossos gestos. 
bio Aristóteles. Dissernm também que o homem ó um bípede im- · Em 1925, ooorre uma llOVa onda de modernização, lambóm 
plume. OUtro, Jean-Paul Sartre, afmnou que ''o hamem é o único tea.eionária, dessa vez. chefiada por Le Corbusier, o inspirador dos 
animal que ri". Eu acho que o homem é o único animal que mente. UibaJJistas de Brasilia e que tanto influiu na arquitetma modema 
A mentira talvez seja a caiactetística essericial do _h~m como do Brasil. Ele dizia que tm1. precisO matar as cidades - cidades 
produto de nossa era. de nossa época, de nossa cultura. ·constituem um perigo. Ele queria afastar as indústrias para lOOKm 

Muitos dos Srs. Senadores estão vindo para Brasilia como do perímetro wbano. Prestou suas homenagens a Hitler e quis ser
para um exflio, uma condenação. Outros começam a ~ vir a Mussolini, mas serviu ao Governo de Pétain. 
a cidade. Eu moro aqUi há 35 anos e ~taria de ser uma espécie É preciso matar as cidades; é preciso consttuir cidades que 
de cicerone; gostaria de falar sobre esta 'minha cida.cie para aqueles sejam estradas. cidades rodoviárias. E Brasffia é isto: lima cidade 
que querem compreendê-. la, compreender a sua essência e o seu rodoviária, com 8Km de rodovia no Eixo Norte e no Eixo Sul. 
significado. . . _ com_as rodovias auxiliares ''L'' e 'W''. É uma cidade rodoviária, 

A imprensa já disse que neclmm projeto meu se refere espe- como passam a ser todas as cidades a partir da era do can'O. 
éificamente a BiaSilia. Não é bem verdade. BiaSilia ó uma preocu- Brasilia não precisou destruir nada; ela foi ediíu:ada no Pla
pação constante-nesSes meuS 35 anos de brasiliense. Mas não é fá- nalto Central,. em pleno certado, ao contrário das outras cidades, 
cil compreender uma cidade. . cuja mod.erniuçio foi destruidora e paralisante. Brasília não veio 

A modem.ização urbana talvez teDba se iniciado em 1703, resolver os problemas dela propria, os problemas da capital em 
com Pedro o Grande, que inicioo, na Rússia., a -construção de uma construção • o nada não tem problema: ela veio teDtar resolver os 
nova capital, Petersburgo, que p3l'a ele significava uma janela _ problemas do Rio de Janeiro, oode havia as calabouços, onde os 
aberta para. a modemidade, uma janela aberta para o Ocidente, -estudantes já agitavam as suas bandeiras, onde os sindicatos se 01'

uma janela aberta para as tctnsfonnações que o capitalismo já im- ganizavam, oode as baixadas fluminenses já começavam a ameaC 
__primia na Europa Ocidental, onde ele foi aprender a construir na- çar a ordem e a calma do velho Rio de Janeiro. 

vios, onde foi absorver a modemidade que queria transplantar para Os aigUIIIOJltos levantados por ocasião da mudança de Bm-
a Rússia. sília são todos reacioDárlos; inclnsive foi avocado o perigo de uma 

Contudo, ao en-pela janela, a modernidade foi como um invasão, pela Aigeminà, do porto do Rio de Janeiro. Em prociso 
vendaval, que ameaçoo: desttuir toda a estmtura polí~ social e interiaizar a capital para evitar ataques também. ex temos, não ape..: 
econômica do feudalismo russo. O despotismo m.ocielnizante de nas os intemos da popubtçio, ~ se transformava numa ameaça 
Pedro o Grande proibiu a oonst:mção em quillqUer lugar que não ao pode< e ao seu exen:icio. 
fosse Petersburgo, levou todos os pedmros da Rússia para essa ci- O processo de !IIOdeinização, de rodoviarização da cidade, 
dade, elevando a sua população. em poucas décadas, para 200 mil quaudo ó feito numa mbe já edificada. como aoonteceu. por exem:
habitantes; ameaçou a ordem monárquica existt:nte. fazendo pesar plo, com-Nova Iorque, tem que' destruir violentamente a cidade an
sobre a classe dominante o perigo de pexder so;us títulos de nobre- liga, para erguer as vias suspensas. a rodoviarização sobre a antiga 
za,casonãomndassemparaPetersburgo. cidade não preparada para~ a era antomobilística, não preparada 

Os sucessores de Pedro o Grande, oo enlailto. peroebernm para "'!'uma cidade rodovima. 
que aquela modernização iria abalar os 3.\icêroes apoiados na ser- Portanto, vemos, na ópoea de Roosevelt, gmnde parte dos 
vidão, as bases do poder, as base econõmicas em que o sistema se rec:o:rsos públicos ser aplicada. inclusive sob o impulso e a ÍD$piia
apoiava. Portanto, uma reação COiliill a modemização logo se fez, ção ae um outro judeu, Robert Moses. o gmnde destruidor e ,... 
de forma igualmente violenta, cnlminando ~ processo de con- CODSttUtor de Nova lotque. 
vulsão não apenas -com a abolição da servidão, mas também com a Em BiaSilia não havia o que ser desttufdo; Brasllia não li-
própria Revolução de 1905. Ilha problemas, porque o nada ainda não tem problemas. Brasilia 

Uma outra cidade modema, cuja modernização tem um ca- foi feita para resolve< os problemas do Rio de Janeiro e pom auxi
rãter nitidamente reacionário, como CODSegue conciliar esses dois liar, para alavancar a ecmomia de São Paulo. Como alegrou as in
conteúdos, com maes~ com elegância. com disfan:e, com o sis- dústrlas de Emório de Moraes, com as grandes encomendas de ci
tema capitalista. Foi a grnnde modemizaçio que Napoleão m, menta, pois houve gmnde consumo de cimento; oomo fi= ale
convocando Haussmaii!l, em 1845. impôs a Paris. Antes da era do gres e satisfeilas as sideruigias de São Paulo, quaDdo as coccmen
automóvei. os C!amps Elysóes fOJlUll abertos, uma ma com mais das de feno para a cons!Nção ripida da nova cidade constilufmn 
de cem metros aberta sobre as casas pequenas, as vielas, axJe os um novo mercado pam a economia. pmJistana! . 
camponeses expulsos da ten:a vinham trazer a sua agitação. Portanto. pensar que Brasilia é uma cidade-problema e ten-

A reforma de Paris, a COIIS!Nção dos beulevards teve um tar, como se tentou desde o tempo de Jâl!io Quadros. retirar dela a 
sentido nitidamente reacion&io. Queria Napoleão m usar ~ mo- coodição de Capital Federal é não ter uma >'isão do cootexto em 
dema axquitetw:a das grandes avenidas que se cruzam no Etoile. que estava inserida a sua construção, qoe era o de tentar resolver 
para desalojar os 1Iabalhadores. para facilitar o caminho da polícia. os problemas do Brasil. Obviamente, houve muita má vontade em 
para impedir que a escuridão das viel,as permitisse o oouluio; para relação a esta cidade, que tem se manifestado, desde a ópoea de Jâ· 
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Dio Quadros, na tentatiVa de retomar a capital Para o Rio de-Imei- $emprego. à "dc:scoostii:uCíon-;iljiaçfJa", à perda de todas as con-
ro. Era uma ideologia centrada em São Paulo. nos interesses da in- quisias sociais. E o govemo do desmando. do desfazer. 
dústria, da tecnologia, da produtividade fisica, do despiem pela Para mim - s6 para terminar, pedindo a paci&!cia da Mesa-, 
cultuia imaterial, pelo processo administr.llivo, pelas relações que somos não um-bipede implume, mas uos aproximamos do joão-de-
não eram materiais. objetivadas na produtividade fisica e no ganho barro, que não pode parar de ttaba:Ihar e que todo ano tem que re-
centiado em tomo da exploração do trabalho urbano assalariado construir a sua casa. Por isso. sua casa s6 pode dumr um ano. Se 

Essa produção do peiiSlllllODlo. ligada à produçio llllltmal durnsse mais de um ano. o joão-de-bano não teria o que fa.= e 
centrada em São Paulo, constituiu-se, desde o principio, em ingre- mm:reria. 
diellte que se opõe, que não comptewde e que quer destruir a É preciso compreernler que Brasília, infelizmente, foi tolhi
nova CapitaL Proi.bill1m os militares qu0 as indústrias se oomti- da de rutros tipos de atividades industriais e que, pertanto. precisa 
tuissem em Brasllia.. Entendiam que, se isso fosse feito, Biasília contimlar a se reconstruir; do conllário, o desemp:ego levará ao 
repetiria. num processo de 9ndica1izaçio e de reivjncfjcações, as desespa:o e levará à agressividade cega. Dio dirigida pela bússola 
perturbações que já ocotriam nas gnmdes capitais do Brasil e, em da ideologia. 
especial, no Rio de Janeiro; Mnito obrigado. 

Os alunos fa:am afastados para uma universidade, para uma Durante o disCJU"so do Sr. lAuro Campos, o Sr. 
nruralha desp6ti~ erguida 00 campus isolado. Assim. livrava-se Elcio Alvares deira a "'cadeira da presidência, qzg é ocu-
a comnnidade de mais esse perigo, do perigo dos esto~ Mas, pado pelo Sr. Lúdio Ccelho. · 
apesar dessa tenl.otiva, foi o campos univelsi!ário o jetexto para a • 
deflagração do AI-5; à ~ocação contra os esto<1antes, a marte Durante o dis=so do Sr. lAuro Campos, o Sr. 
de um ahmo que se tomoa imor:tal na me.m.Çria daqaeles que vive- Lúdio Coelho deixa a catkira da presidincia, qUe é 
ram na Universidade de Bralilia. ocupada pelo Sr. BeUo Parga. 

A invasão da 11Jljversidade, como ato I""P""'tério para o O SR. PRESIDENTE (Belo Parga) - Concedo a palavra ao 
AI-S, mostra que a vida é muito mais rica do que a prancheta; a nobre Senadol'Cacildo Maldaner. (Pausa) 
átividade humana é muito mais transformadora do que os planos O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presijlente, peço 
feitos pelos t=oaatas. Assim, o povo de Bras!lia, que não se de- a palavat para uma conmnicaçio de liderança. 
-via sindicalizar, transfonnou professores, que antigamente usavam o SR. PRESIDENTE (Belo Parga) - Concedo a palavra ao 
beca, em !Iabalhadores do ensino, sindicalizados, tal como os mé- not.:e Senador José Roberto AJruda. 
dicos e as outras categ<>IÚIS profiSsionais que constituíam uma O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ( -DF. Para uma cc
classe privilegiada e ·que não se imisn1fam nesses Dlovim.entos, ti- _ nn1nicação de lidetaDça. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,. 
dos como espúrios; da base dos trabalhacla<s- · · Sts- Senadores, peço desculpas ao Senador Casildo Maldaner, mas 

Em Brasília, fez-se a primciia gieVe do Brasil, em 1973, em sern bastante Iápido. · 
_pleno regime ditatoriaL Tenho cagulho de ter participado ativa- Hoje, às 1211, o Pieside:Jb> Femando HenriqUe Cardoso e a Se-

mente dessa greve. Portanto, o Governo Federal, .o Governo da crelária Nacicoal de Serviço Socialestariio a..mando, oo Palácio do 
· modemid;tde hoje não consegue entender o .papel de.Brasilia den- Planalto, a criaçãb do~ Nacicoal de AssistEOOa Social. 
· tro da totalidade nacional e p!lSsa a querer que se repitam em dose É importante que esta Casa registre que este momento, com 
dupla, em nÍVel federal e distrital, essas medidas pervenas. Cento a simplicidade que tem revestido os atos de Govemo, é extrema-
e sessenta mil fim.cionários fotam demitidos, numa cidade admi- mente importante e deve' ser olhado como um ponto futuro a deli-
nistmtiva como é Bza.sília! near os rumos que deve seguir o Governo FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pazga)" .Comunico ao orador o Presidente Femando Henrique Cardoso fói eleito e é, 
que o seu. tempo se esgotou. _ - cmcejh1almente, o símbolo da socialdemocracia. As primeiras de-

O SR. LAURO CAMPOS - Mnito o!Jtigado, Vou apenas cisões de Governo; roscando capital privado pam investir nos se-
tentar resumir o que tinha a dizer. , . tores produtivos da economia. não são, em si mesmo, um objetivo; 

Aqui se aplicam as medidas ditadas pelo FMI: demissilo de sio, ao contruio, o desejo de Governo de diminuir o tamaDho e 
funcionários, enxugamento da máquina, retimda das garantias dos principalmente o rum> do Estado no orçamento público, para que, 

· servidores públicos_ O desempiego ~ e o desempt:ego de responsabilizan o capital privado pelos setares produtivos da 
Brasília transfonna-se em um dos maiores do BmsiL Enxuga*se · ecxmomia, possa ele, aparelho de Estado, cumprir a sua missão 
também para imitar, aqui, no Distrito Federal, o processo~ pnlclpua, que é de atender aos interesses diretos do cidadão nas 
em escala e em dose nacional: d<sempregar trabalhado=, funcio- áreas básicas da conviv€ncia humana: na saúde, na edncaçio, na 
nários públicos, sucateando-se os serviços sociais, a saúde e a edn- s•gm•nça pública e, principalmente, oo conjmto dessas áreas e no 
cação, reduzindo-se os salários, oS vencimentos dos fimcionátios, que se pode chamar de atenção à imensa legião de lnsileiros ex· 
levando portanto os canen:iantes a uma onda de l'al&lcias, a uma cluldos dos mínimos atendimelllos que deve prestar o Estado. 
crise ag<avada pelas taxas de juros exacerb3das. Assim fica xeai- · No passado, esses recursos da assistência social s6 cbega-
mellte dificila sobrevida em Bras!lia. vam às Cl<Cbes, aos asilos, aos idosos, às casas que atendem defi-

r;ao se percebe que Brasilia oonstitui um gmnde mettado cientes, enfnn, a todo o imenso mlmero de serviços sociais deste 
que viabiliza e sustenta a indústria montada no triângulo Rio-Sio Pais, com quase um ano de atr.!so, depois de passarem por uma 
Panlo-Be!o Horizonte- Retiim: o papel desempenhado por Brasilia imensa malha burocnitiea e depois de serem, muitas vez>es, dimi
dentro do contexto nacional e esquecer esse cooteúdo reacionário nuidos no seu valar xeal em função das barreiras, até por parte âe 
contra o qual a popolaçio lúcida de Brasilia srube ·lutar, srube se entid•des não-govemamentais, que se eillrepllDham entre o Fundo 
organizar é viver em Brasilia sem canpreelldê-la- do Govemo e o objetivo do serviço social 

Faço votos no sentido de que o Governador CristQvam . Esse Fundo Nacional de Assistência Social, que em boa 
Bnarque compteenda o sentido profundo da Capital da República, hota é criado pelo Presidente da República, tem o objetivo básico 
que ele dirige, e não venha a tepetir,. em dose local, essas medidas de :recolher em .um s6 fundo todos os realiSOS públicos e aqueles 
desumanas, falidas, que s6 podem levar ao sulxxm91Dl0, ao do- de origem privada que exen;em atividades de assistência. social 
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-Pieiende o Govemo com isso- explicava em entrevista ex- Ou seja. do ponto de vista oo.tol6gi.co, existencial. o partido 
t:temame:D.te coerente a Secretária Nacional de Assistência Social - nada mais é do que simplesmente um agrupamento de cidadãos~ 
que esse Fundo não seja mais repassado pela malha burocrática; com determjnado projeto político-ideológico, que desejam livre-
pretende o Governo Federal, descen!Ializando-o alia v és dos Esta- mente se reuuir pata IIabalhar em coo}mto na defesa desses ideais 
dos. repassar os rerursos diretamente às creches, às casas de mães ou desses princípios.. · 
solteims, aos asilos de idosos, enf!Dl, àquelas entidades, já existen- Mas é importante regisiiar, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena-
tes em todo o Pais.- em todos os municípios br.lsileiros. que, de dores,. que há uma encane difecença entre o que seja ter direito à 
fato. fazem um serviço relevante para os excluídos, para os mais existência legal - o direito de associação, o direito de agrupamcn-
nccessitados. to, o direito de famação partidária. o direito ao proselilísmo poli-

O Govem.o, ao diminuir a malha burocrática que entravava tico -, que é uma coisa, e o direito a pmrogativas institucionais, 
esse repasse de m::ursos e ao criar mecanismos par.1 aumentar o que é oUtra coiSa riniito distinta. 
Fundo, cumpre a sua missão socíaldemocrata: um Estado menc<, . Nesse pooto, a lei foi exlremamente sibià. Já .os Srs. sena. 
mas,. ao mesmo tempo, com mais recursos para diminuir as eoor- dores: tinham formulado essa proposiçio e a Câmara acabcu por 
mes desigualdades sociais que tem este Pais. consagrá-la ÍDleÍramente. Ou seja. o primeiro patamar da vida par-

. Sr. i'I<sidente, Sr's e SIS. s..,.dores, penso que não poderia tídária, o fia exist&cía legal, é da mais absoluta libe!:dade. Mas, no 
passar em branco, nesta Casa, a criação do Fundo Nacional de As- segondo patamar, o do gow de pretrogalivas ínstitncíonais, já há 
sistêncía SocíaL Registro os meus cumprimentos à Secretária Na- um nível de exigência maior, Sr. Presidente, desde que o partido 
clonai Lúcia Vânia, à Primeir.o-Dama Rulb Cardoso, que coordena cumpra exigências que são rigorosamente democrálicas. de con
.S... programas, e, iJ:rincípalmente, sinceros cumprimentos ao téúdo popular, ou seja, nada mais do que a. exigência de que haja 
Presidente da República qÍle, nnm ato público, nnm ato objetivo, povo por tJ:ás de in:n partido. Partido sem povo não tem prenogati
demons!r.l que a busca do capital privado pata os setores produti- vas institucionais; partido com povo goza das penogativas ou das 
vos da ec:ollOillia nada mais é do que um meio para o objetivo final do vantagens e direitos que esse nível de qualificação lhe reserva. 
Governo, que é um Governo socialdemoc:rata e que tem a ma oportu- . . Na verdade, Sr. Presidente, quando falamos de prenogati-
;riiqade de iniciar a djmjmJição das gmvíssimas desigualdades sociais yas' institucio~ e~ ~nos. referindo a pontos ccmo? por 
que ferem e que man:am o perfil da sociedade l:nsilein. exemplo, o direito a participar de eleições. O fato de formar um 

. . Muno obrigado. - - partido polítíco, o fato de existir um partido, o fato de um partido 
. . O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra à ter vida legal não lhe dá automaticamente a condíçio de regisiiar 

nobre Senadom Marina Silva. (Pausa.) candidatos pata as eleições. Essa pm:rogatíva instílucíonal só tem 
Con<:edo a p;Uavra ao nobre Senador José Fogaça. _o partido que Clllllpril; determinados titos e exigências democrití-
0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronnncía o seguinte cas da l<li. rigorosamente demoaáticas.. . . . - . 

disa!ISo. Sem revisão do orador.) - Sr. i'I<sidente, Sr's e Srs. Se- Ou seja, o partido tem que ier COD!<Údo popular e caráter 
_nadores, gostaria de fazer aqui algomas refex€ncías e nma breve nacionaL O que é coo.telÍdo popular? É povo, bfasileiros, cidadãos. 
~~ a respeito da nova Lei Orgâníc;a dos Partidos. apro~ Se nãp tiv.er bJ;asileiros e l:nsileiras9 .cidadãos per trás de si, o~-
pa última quarta-feir.o na Câmara dos l)epltados. tido~ pode partícípor de eleições. 

Devemos.. antes de mais nada, reconhecer que a Câmara Esse ~ o princípio fnndame;otal o princípio basilar da de-
preservou em boa porte, e en diria em porte substamíva, 'qllilo que mocracía. O partido que, uma vez tendo existência legal, conse
foí moldado, que foi modelado, que foi montado, arqiritetado no guir reunir assinaturas de O.S%. do eleitorado votante, em, pelo 
processo de discussão que se estabeleceu nesta Casa. O texto que menos, 1/3 dos Estados }á pode começar a pensar em registtar-se 
~ do Senado, embor.l tenha sofrido alterações, embor.l algumas no Tribunal SUperior Eleitóml Depois disso, tendo ele essas assí
supressões tenham sido fei,ta.s, CO!!S"SUÍU prevalecer em pontos e natur.IS - portanto, tendo <Xltlteúdo popular.e caráler nacíonal, ai 
em elementos fundamentais, que sfu> definí<lofes da própria ideo- seja, povo, em vários Estados brasileiros -, pode-oe regisiiar no 
logía, que é politicamente liberal, da Lei ~ca dos Partidos. Tribunal Suporia: Eleitoral E, regisll:ado no Tn"bunal Superio< 

De modo que faço esta primeir.o referencia, este primeiro Eleiloral, está habilitado a participar de eleições. . 
regíatt;>. N"ao há dúvida algoma de que a riova Lei resuha de um Portanto, muitas vezes, o partido pode ter existência legal. e 
II3balhQ ~ das duas Casas: da Câm;1rà e do Senado. não participar de eleições. Ou seja, a exist&cía legal, o "'gistro ci-

As mndanças são realmente cruciais, Sr. i'I<sidente, porque, vil, não lhe dá a condição imodíata de ser um partido dotado de 
em primeiro lugar, vêm cansagr.u- um princípio CODStítucíonal es- prenogativas institucionais - o direito de habilitar-se às eleições, 
tabelecido desde 88 e que rege basicamem.e, a vida partidária no com candidatos registrados em todos os níveis. . 
Brasil: o principio da absoluta libetdade de criação e de instituição Além dessas pm:rogatívas - o direito de habilitar-se às eleí-
de partidos. ções -, o partido registrado no Tn"bunaa Superior Eleitoral nesse 

De fato e de direito, criatpartidos no Brasil é uma iniciativa segundo patamar? também lemo ~ito a tempo e espaço no rádio 
da mais absoluta liberalidade. Não hã pratj6nnente obstáculo al- e na tv. E tem acesso ao chamado FUDdo Partidirio,. que é uma c:ll> 
gum e ptaticamente nenhuma exigência mais dura, maior. que pu- ta.ção orçamentária dislri.buída aos partidos polí:ticos, de maueira 
desse impedir a que qualquer oonjmto de cidadãos - cento e um proporcional à sua representação parlany:ntar; 
cidadãos -, reunidos com detenninadas intenções, com detexmina- Portanto, essas b:ês prenogati.vas -participar de eleições. ter 
do projeto programático, estatulário, crie o seu partido. acesso a rádio e tv e gozar dos benef"leíos do Fundo Partidário- só 

Criar nm partido é a coiSa mais fácíl do mnndo. Não há tem o partido que tiver povo e caráler naciooal, ou seja. 0,5% da 
nada mais. fácil do que isso. Basta que cento e um cidadãos se reú- população eleitoral e mais, evidentemente, o seu estatuto, o seu 
nam. fom:mlem. um programa partidário, escrevam os seus est.atn- programa partidário e tudo o mais que, do pooto de vista mganiu-
tos de regolamentação interna, cocstituam a direção, e nada mais clona!, nm partido precisa ter. . 
façam senão regisiiar a sigla partidária no Cartório de Registro Cí- Esse partido que pode ter acesso ao Fundo Partidário é, cví
vil da capital Federal. N~ mais é exigido pata que o partido. te- dentemente, um partido que já está orgailÍ7Jido ínstítucíonalmente, 
nha existência. com b;lse popular IIlÍilÍt!IL .. 
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Mas .bi uma terceira classificação. um terceiro nível. um ria não é mais. premiada. Essa dispersão política do País 6 castiga

terceiro palamar que um partido pode atingir. O partido que tem da com a perda do direito à Bancada. Portanto, um partido que não 
existência legal, que goza das pmrogativas instituciouais, obtendo tem Bancada não pode, por exemplo, participar daquela propor-
0,5%, oo IDÍIÚmO, em oove Estados brasileiros - o que feJli"senla ção, segundo a qual são ocupadas as vagas, por exemplo, da Co- • 
113 dos Estados brasileiros -, tem o direito também ao que chama- missão de Constituição e Justiça e de Redação, que é a Comissão 
mos de funciouameuto parlamentar. Isso está na Coostituição, é mais impoilante da CâmJm!. dOs Deputados. 
uma exigência constitucional: "A lei devetá exigir pre-requisitos Não me :recordo quantos membros tem a Comissão, ma:s 
para que o partido l.eDha direito ao funcionamento parlamentar''. ctcio que são por voha de sessenta membros. Toma-se esse u1me.-

Quando elabomnos essa matéria no Seuado, tendo eu sido ro, divide-se propotcioualmente entre os partidos que teoham Ban
o seu Relator, fui vítima de criticas as mais vimlentas, as mais du- cada. Somente se houver sobra é que os chamados deputados iDde
ras. as mais amargas, por parte dos pequenos: partidos. Lembro-me pendentes - ou seja, aqueles que não conseguem institWr uma 
de artigos que f= esciilos na impreDSa de Brasilia - no Jornal Bancada, porque não tivemn 0,5% - teJiio direito a illgar nessa co
de Brasília e no Corrdo Braziliense - eoo.1ra a miDha proposta. míssão. Se não conseguirem, iriio para outra comíssão. 
Evidentemente, isso rebateu lá no :meu Estado, onde esses mesmos Portanto, essas JCI'IOgativas. essas vantagens, esses benefi-
partidos também fizeram cólicas severas à nossa proposta. cios de funcionamento parlamentar quem dá ao Deputado, quem 

No entanto, foi a que prevaleceu, dois anos depois. En!bora, dá ao partido, quem dá ao represenlante é o voto, é a COilSist&!cia 
naquela época, tivéssemos proposto qlie os partidos com mais de popular do voto que recebeiL ~~ 
50 anos de exiStência tivessem direito a essa prerrogativa do fun- Pm:ooe-me., Sr. Presidente. qoe com isso se estabelece algo 
ciona.merito parlamentar. tt'Câmara suprimiu_ essa proposta e, por- mais raciooal, mna ordem mais àjlstada dessas questões. Creio 
tanto, a longevidadé histórica não 6 mais vantagemneohuma para que isso propiciará, em breve, uma confiDência de pequenos parti
o partido político. dos em tomo de agremiações maiores, o que é um beneficio para o 

Na verdade. com a evolução dos tempos, com a evolução País. per várias razões. Por exemplo. diminuindo o mímerodepar
das pt6prias condições políticas do nnmdo e do Pais, acabou-se tidos, diminui o número de programas partidários no Iádio·e na tv 
por defmír claramenle que mesmo os partidos bis16ricos estavam em hon!rio obrigatório do Tribmal Superior Eleitoni; diminui o 
mudando.· O Partido Comunista Brasileiro, que existia na época custo operaciooal da CâmJm!. dos Deputados oom as Bancadas ins
em que fui aqui Relator da Lei OQ!ânica. IIansfonnoo-se em Parti- tituldas ca:n lideru!ças, funcionários, etc, oomo b~e $dà """""· 
do Popular Socialista, o PPS. De modo que o próprio processo his- Por outro lado, cria-se perante a população um quadro mnito mais 
tórioo acabou por delinear novas realidades que estão aí. nltido e de muito maio< visibilidade para opções polítioo-ideol6gi-

Se a Câmara, mediante votação simb61ica - pois não houve cas com a existência de quatro, cinco. no máximo seis partidos. 
pedido de verificação de quorum nessa matéria -, denubou aquela - É possível que, de imediato, já na pr6ximà eleição, isso ain
IlOlDla que havíamos ilitroduzido aqui no Senado. ~ porque, evi- da não ac:oiiteça. porque há regras transitórias que silo diferentes 
dentemente, essa questão foi discutida e aceita democmticamente das pemumentes. Mas, de qualquer maneira, a lei empum. o pro-

-pelos partidos interessados. Um partido que ainda oontinua com a cesso h.ist6rico para o sentido da confluência, para o sentido da 
mesma sigla, com a mesma estruturação, com a mesma visão. ~ o convergência, PfUll o sentido de uma melhoc definiÇio e de um:a 
Partido Connmista do Brasil, que seria beneficiado por aquela re- maiorconsisténcia politica dos partidos. 
gra e que agora não conta mais com essa vantagem. . No que diz respeito à filiação, perdemos; o sénado aprovcu 

Mas, Sr. Presidente. quero deixar bem claro que· esse tercei- a exigência de dois anOs.. pata a filiação e a Câmara voltou ao seu 
ro estágio de funcionamento parlamentar tem que ser entendido~ original de um ano. Não é de todo ru~ Sr. Presidente. Entende
sua plenitude. O que é direito a funciooamento parl•mentat? E mos que dois anos era uma exigência dura, rigida. é veulade, mas 
muito diferente de direito à I<presentação parlamentar. Quem ele- garamídol:a de que essas IIlmsferências, essas lrocas de pàrtidos, 
ge um deputado, elegeu um representante, e não há lei que possa que oconem tão gmblitamcnte. tão coaiqueitamente no Ccingres.-
exclni:r essa condição. Elegeu-se o depltado, o deputado está elei- so, tivessem um empecilho, um obstáculo, uma diflCU.ldade a elas 
to e terá direito ao seu mandato. Ele será diplomado pelo Tribunal apostas; 
e não vai ser cassado por nenhuma lei, porque essa garantia de, es~ E evidente. Sr. Presidente, que as pessoas não vão deixar de 
!ando eleito, ter direito ao mandato, é da Coostituição. Não há lei trocar de partidos. N'ao há proibição nenhuma. O cidadáo pode Iro-
que possa deiiObar isso. • carde partido quando quiser, a não ser um ano antes da eleição. 

No entanto, o fato de estar eleito e de ter um manda!o nesta Há uma regra transil6ria, ainda para esta eleição nnmícipal 
Casa ni.>lhe dá direito- e isso é democrático, isso é rigorosamen- de 1996;que estabelece que, até dezembro de 1995, os parlau;len-
te. impecavelmente, equilibrada mente democrático - a, primeiro, tares, po]ítioos cu cidadãos em geral podem ingressar em um parti-
instituir Bancada; segundo, participar de todas as vantagens decor- do polítioo, filiar-se a ele e por ele semn eandidatos nas eleições 
rentes dessa condição. Se o p(lrtido não tem 0,5% do eleitomdo de 1996. 
brasileiro, ele não pode. por exemplo, oonstituir uma lidenmça na · POI!anto, a regra ttansité<ia para 1996 está fixada em de
Câmala dos Deputados, ca:n os funcionários, com a C<llTespon- zembro; a regra permanente é um ano. Isso alterou, abrandou aqui-
dência. com o carro, e com uma série de rutr.ts vantagens. Caso lo que o Senado havia decidido - dois anos. V. Ex•, Senadcr Bcllo 
cootririo, se continuasse esse direito, essa vantagem, essa prem>- Parga, que exen:e a Presidência da Mesa, na época também exer· 
gativa, haveria. na verdade, um estímulo permanente a criarem-se :oo- cia. a R~ntação nesta Casa. 
voo partidos, porque setia bom e vantajoso faz>S.lo. O sujeito se elege É importante também chamar a atenção para a mudança no 
por um partido, chega na Câmam e funda ootro, porque isso lhe dá conteúdo do fmanciamento dos partidos, que será fejlo por doaçõ
uma Bancada, uma lider.mça, 17 funciooários, mais coaesp rdência, es públicas e privadas. O que é a doação pública? E a"'ela origi
mais passagens aéreas, enfim, tudo o que havia e que ainda há na nária do fundo partidário, que é oonstituido por vetbas de OIÇa
Câmaia dos Deputados em relação a esse tipo de si1llação. mento e por vetbas privadas - cidadãos e pessoas jurídicas que, 

Agora, não. Já~* exi>te .,.. hl>enilidade e não há premio queiram ali depositar IeCUISOS para serem distn'buídos propotcio- ~ 
a essa desidia oo a essa pulverização: A S1lpelplliverização partidá- naimente .a todos os partidos. 



426 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

Digamos que um cidadão queira estimular a democracia no 
Brasil, ajudar os partidos. Então, ele pode, ao invés de doar direta
mente a uma determinada agremiação política, fazer üma--dOação 
ao Fundo Partidário e aquele recurso ser distribuído depois, dentro 
daquela equanimidade proporcional que a lei gal3D.te. 

A oulr.l forma de fmanciamento é pela doação privada. que 
pode ser feita - essa é uma: gr.inde novidade da Lei Orgânica dos 
Partidos. que muda a lei anterior- poi" pessoas fisicas ou jwidicas. 

De fato, Sr. Presidente, essa mudança vem trazer a limpo, 
vem trazer à luz do d1a aquilo que, segundo se registra atxavés de 
demíncias, sempre ocorreu na- vida partidãria de forma irregular, 
sub-reptícia, oculta ou de fa:ma clandestina. Agora. a doação de 
pessoa física e a doação de pessoa jurídica sãO legais. 

Si. Presidente, do JX>Dto de vista dos valores, estabelecemos 
um valor determinado aqui no SeDado; mas, como vivíamos wm 
periodo inllacioDário, ê ·muito difícil fazer hoje uma compa.rnção 
de valores nesse sentido, do limite de doação. No entanto, parece
me que a Câmara dos Deputados foi bastante h"heral, hastante elás
tica, flexível nesse .limite.. Estabeleceu um limite de até 20% da 

chamada dotação o''"""'ntma do fundo partidãrio público. 
Sr. Presidente, SI's e Srs. Senado<es, realmente é um limite que 

me parece, digamos assim, no mínimo- pira Dio dizer Wtta coisa- li
beta! demais, porque isso rea1.mente signü'lC3. muito diDheiro. 

De qualquer forma. há mecaxú.smos na lei que determinam 
a transparência. Portanto, o problema não são os limites de rew.r
so, mas, sim. como são Controlados, como são físCaliudos. 

Aí. uma vitória do Senado. SL Presidente, um triunfo do 
Senado, porque conseguiu fazer prevalecer a sua tese. ou seja. os 
partidos se aurofiscaliza.m e se entrefiscaljzarn . Um partido pode 
fiscalizar o outro, ter acesso a sua canta e denunciá-lo perante a 
Justiça Eleitoral, no caso de mau uso, má aplicação ou inegulari-
dade quanto às verbas ou doações. ~ 

-~- Então, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• pela generosidade, 
pelo tempo que me concedeu, e quero, sobretudo, mostrar que esta 
Casa teve uma colaboração, mna participação riquíssima: quase 
que 80% das inovações que aqui fizemos foram preservadas na 
Câmara, dc>sDepulados. 

E verdade que aqueles 20% que foram suprimidos o foram 
porque o mundo mudou, os partidos mudaram, a vida politica mu
dou no Pais e; t.alvez. aquilo, hoje, já não tivesse mais s"entido. 

FicO, portanro, bastante satisfeito cOm a nova lei Ela abran
dou exigências que tínhamos endurecido no Senado, mas, de qual
quer maneim, empurra o País, vai tangendo ã nossa democracia 
cada vez mais para a liberdade, organização e base popular, que 
são, digamos assim, os três elementos que podem caracterizar a 
nova vida partidária :oo País. • 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) ·- Concedo a palavra 

ao nobre Sem dor Leomar Quintanilha. __ _ __ 
O SR. LEOMAR QUINTANlLHA (PPR-TO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores., é profundamente constrangedora a permanente 
constatação que fazemos de quão injuSta e perversa é a elile brasi
leira. Refiro-me à elite política, empresarial, intelectual, que, com 
as suas ações ou omissões, têm produzido esse quadro de desi
gualdade, de injustiça e de profundo sofrimento à grande massa da 
popula~o brasileira. 

E com tristeza que "tOmamos cOnhedmento de uma pesquisa 
recentemente realizada pelo Banco Mundial que destaca o nosso 
País. este imenso e querido Brasil, como campeão, com o primeiro 
lugar no ranking das desigualdades sociais. Essa pesquisa, que 
abrange 71 países. aponta o Brasil c~mo o pior dom~ em dis-

tn"buição de renda. Segundo dados do relatório, S 1,3% de ·toda a 
renda do País está concentrada nas mãos de apenas 10% da popu
lação; os 20% mais pobres só ficam com 2,1% da renda nacionaL 
Essa pesquisa, realizada em 71 países desenvolvidos e subdesen
volvidos, onde havia dados oficiais- sobre a renda da população. 
refere-se ao biênio 1988/89. No relatório do ano passado. o Brasil· 
vinha em segundo lugar entre os países mais desiguais. perdendo 
apenas para BotsuanL Na pesquisa de 1994, que se refere ao biê
nio 1986/87. 63% da renda do País estava nas mãos dos 20% mais 
ricos. Agora. a desigualdade aumentOu. e os 20% mais ricos fica
ram com 67,5% da renda nacional. 

Para se ter uma idéia da alta COilCetltr:açio da renda no lha
si!, basta comparar os resultados com os de pa:íses desenvolvidos. 
Na Suécia, os 10% mais ricos ficam com 20,8% da renda; na No
ruega. 21,2%; na Bélgica, 21,5%; na Finlândia, 21,7%; na Espa· 
uha, 21,8% e, na Holauda, 21,9%. Nos Estados Unidos, os 10% 
mais ricos têm 25% da renda naciooal; no Canadá, 24,1 %; na I lá
lia. 25,3%; na F=ça. 26,1 %; na ]llglatemo, 27,8%. Os países em 
que há menor desigualdade. entre os mais ricos e os ma.is pobres, 
são os que &aÍralli recentemente de regimes socialistas. 

A Hungria é o país- mais igual: os 10% mais ricos têm 
20,8% da. renda, e os 20% mais }X)bres ficam com 10,9% de toda a 
riqueza do país - melhor desempenho entre os 71 países listados. 
Na Polônia, os 20% mais pobres detêm 9,2% da renda nacionaL 

A América LatiDa e a África são os colitinentes onde a desi
gualdade social é mais óbvia. Em apenas oito dos 71 países pes· 
qulaados, os 10% mais ricos conseguem ter mais de 45% da renda 
nacional Quatro desses países ficam na América Latina: Biasil, 
Hon~. Guatemala e Oille. Os wtros quatro ficam na África: 

- Quênia, Africa do SuL Zimbábue e Tanzània. 
Esse quadro de desigualdades. Sr. Presidente, cbama'ttos~ a 

uma reflexão e a um compromisso permanente de buscar o cami
nho para eliminá-lo, neste momento em que esta Casa e o Con
gresso Nacionaltêm. o seu sentimento, o seu pensamento e a sua 
inteligência voltados IEDl as gxaves questões nacionais, para as 
profundas reformas que se propõem na Carta Magna. 

AgOia, avizinha-se .a refmma tnõutária, e, no nosso entendi
mento, essa abusiva e desigual cârga. tributária hoje imposta à po
pulação btasileiia é uma das grandes e principais -causas dessa de
sigualdade. Veja o que passa um dos mais importantes segmentos 
da economia nacional, a agriculima.. Num país como o Brasil,. que 
tem uma das maiores áreas agricuit.áveis do mundo, grande parte 
da stJa população passa fome. Uma das principais causas desse 
contra-senso é exatamente a elevada carga de impostos sobre ali
mentos. 

Enquanto na maioria dos países do mundo os alimentos têm 
iSençãO de impostos ou alíquotas muito :reduzidas, Do BtaSil a car
ga tn"bulárla chega até 32%. Isso pesa no bulso de quem p:ecisa 
comer e pesa nas decisões de quem precisa investir para produzir 
alimentos. Esses elevados impostos impedem os produtoreS rurais e 
as indústrias de realizarem plenamente o pol<ncia1 agricola do Pais. 
inibem a criação de empregoo no campo e na cidade e COOlribuem 
para manter o povo brasileiro liderando as estatísticas da fome.-

As conseqüências da falta de a!imeutos no Brasil são dra
máticas. Ela é a maior causa da subnutrição crônica das crianças, 
que fotmam gemções inteims incapazes de apreuder e de produzir, 
com custos sociais cada vez mais altos para toda a sociedade.. 

Entendemos que, nesta Casa, poderemos dar uma contribui
ção decisiva, precisamos tomãr uma posiçio com vistas a reverter 
esse quadro de perversidade, esse quadro de p:ofundas injustiças. 
Pesquisas mostram que só a redução dos preços dos alhuentos bá
sicos já leriam expressivo efeitO redistributivo da renda no País, 
sem coDtar que milhões de pessoas come~ mais e melhor. 
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Tenho aqui inf<>m>aÇi;esdadispori&deda<X>bmlçadcimpOs- OSR. ESPERIDIÃO AMIN- Ágtadeço as palavras d~ V. 

tos sobre os alimentos que constituem a cesta_ básica. Enquaot.O a Co- Ex" e. com grande homa. inCOipOIO à minha homellagem ao ExérR 
lélmbia. a Ingla!etta, o México, o Peru e a Fiança têm alíquolas =; cito btasileiro as palavras do Senador Bernardo Cabral e o J:LOSSO 
enquanto a Espanha e a Holanda cobram 6%; a Alemanha, 7%; e regozijo p<r termos participado, Da companhia de outros Parla
Portugal, 8%; aqui. no BI3Sil, o alimento é taxado em 32%. mentazes, como os Senadores Iris Re:rende, Freitas Neto, R.imez 

Sr. Presidente, é preciso que tomemos agora uma posição Tebet e Te<llonio Vllela Filho, da solenidade que OCOireU, hápou
finne, decidida, com vistas a inverter esse quadro de softimento cos instantes, no Primeiro Regimento de Cavalaria da Guarda. oo 
que se abate sobre um país com~ condições, com potencial~ com Setor :Militar de Brasília. 
as perspectivas que tem o Brasil. E preciso que tomemos consciên- Feito esse :tegistro. que é de dever, quero fazer a refleXão 
cia de que é responsabilidade nossa, de cada um dos brasileiros e, sobre o incidente de ontem, no contexto do momento polítiCo e ad
particularmente, nossa, de cada um dos congressistas, tomarmos ministrativo que estamos vivendo. O :requerimento deixou de ser 
essa posição. A hora é ag01a. coosiderado OD!emp<ruma questão a:gime!llal, que eu azgili; a falta 

Muito obrigado, Sr. Presidente. do voto de um dos requerentes, de um dos signatárioo, portanto, do re-
0 Sr. Bernardo Cabral- PeiJili.te...me V. Ex" um aparte, querimentodeadiarnentoda.dismssão Foicon.c.:tatadaessafalbae,na 

antes de concluir o seu proiiUilciamento? fauna do art. 293, X, do Regimeoto Intemo. a falta do voto de um dos 
O SR.LEOMAR QUINTANILHA- CommuitoJ>Il*r. requerentes representa a desist&ciadorequerimento. 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Leomar Quintanilha, Mas vamos ac principal: quer dizer que o Senador Esperi-

quero cnmprimentar V. Ex' pela densidade do seu proiiUilciamen- dião Amin, Presidente do. PPR, é, coutta a privatização? Isso é o 
to. É de se deplorar .aperu!ll <pe não esteja na Casa um mlmero su- principal. Não sou coutta a privatização. em princípio; pelo con
f!ciente de Senadotes para-oovi-lo, solidarizar-se coi:n a sua m.mi- lrário. Em princípio, sou a favor. E quero conhecer todos os aspec. 
festação, uma vez que, em vetdade, a respoosabilidade é toda nos- tos institucionais da questão, já que a autorização para privatiZar 
sa. Num país como o nosso. com as ciimeusões continentais como foi· conc#djda a partir de uma medida. provis6ria do respectivo 
as que V. &• registm~ é uma pem qoe não haja utri IDiltiriO em projeto de lei de conversão, pela Lei. se a mem6ria oão r.D.e fallia, 
tomo de uma progxamação como a que V. Ex" acaba de registrar. n• 8.03!, de abril de 1990. 
Aceite, portanto, o maJ aplauso pelo seu pronunciamento. Quero dizer que, neste Plenário, já defendi a privatização, 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Agxadeço e iDcozpo. por exemplo, da USIMINAS, num incidente historicamente inte
ro ao meu prommciamento as conscientes e oporttmas colocações ressante, posto que a própria l'rocurndaia-Ger.U da República in
que V. Ex" faz, principalmente porque tenho acompauhado as ma- geriu, em setembro de 91, para sugerir ao Congresso a apreciação 
nifestações e o senthneuto de V. Ex", de repúdio penoanente a de um projeto de decteto legislativo que foxa aprovadc ua Comis
esse gxave estado de injlstiças por que passa o BrasiL -são de Constituição, Justiça e Cidadauia do Senado por 14 votos a 

Tenho certeza, oobre Senador, de que esta Casa havecl de 13, que propunha a sustação da privatização da USIMINAS. E eu 
mm:ar na história do Brasil a sua posição decisiva, a sua posição defendi a privatização da Usiminas, juntamente com o então Sena-

lmne em defesa dos mais ilúustiçados. dos mais sofridos, dos mais dor e Uder do Governo de então, Muco Maciel. E a privatUação aca
pobres, encaminhando este País de forma definitiva para a sua bai ain:JtPLY:ndo.no segundo leilão, fX'llllle. se os Srs. Senadores se 
moderuização. para a sua coodição de pais piÓSpero, rico e com lembrnm, o primeiro leilão da USIMINAS deixou de ocorrer em fun-
um povo feliz. çfu> de iilcideDtes, de pancylmja de quase guenilha Uihana que oca:-

Muito obrigado. EJ:a o que tinha a dizer.. """"'às portas da Bolsa de V alo= do Rio de Janeiro. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra E um dos Senaclores que ínvectivava contJ:a a privatização 

ao Senador Esperidião Amin. . da USIMINAS, por sinal, era o então Senador Mauricio COirêa, 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se- que, um ano depois, em oumbro de 1992, participou representando· 

guinte discurso. Sem revisão do atador.) - Sr.· Presideute, Sn e o Governo -já que, à époCa, S. Ex" era Ministro da Justiça-. repre
Srs. Senadore~ a sexta-feira tem servido, babimalmente, para que sentando o Presidente Itamar Franco, da com.emotação do primei
o Senado Fedetal tenha ocasião de fazer, atiairés da participação ro aniVCISário da privatização da USIMINAS. FO<a contra, um auo 
dos Seuaclores presentes às sessões deste dia, reflexões nem sem- antes, e, reconhecendo os bons efeitos da privatização, representoo 
pre n:lacioJllldas a questões imediatas. o Governo dQ Presidente Itamar Franco Da ccmemoração do pri-

Quero fal:er, neste momento, alguniaS reflexões sobre uma meiro anivOI>ário da privatização da USIMINAS. Sou, portanto, 
s!luação vivida Oillem m plenário desta Casa, por ocasião da apre- até progmmatic:imente simpático à idéia da privatização. Muito 
ciação de um requerimento que tiDha como objetivo adiar a vota- emhc<a sempre tenha defendido que o Coogresso deva acampa' 
ção - e a discussão que a antecede - de projetO de lei de autoria do Ilhar ~ privatizações, para impedir que haja. no ar, notícias sobre 
SeDador José Eduardo Dulra, estabeleoeudo que a venda da Com- dilapidação do patrimônio nacional e - o que é pior- a sensação de 
panhia Vale do Rio Doce pass;mí a depender de autorização ex- omissão do Couga:sso.-Eu defendia, com o Senador Jutahy Maga
pressa do Congresso NacionaL lhães, a formação não de uma Comi«ão Parlamentar de li:tquérito, 

Antes, pa:óm. quero fazer mn registro, em função do dia de como já tivemos, mas de uma Comissão Paxiamentar Permanente 
hoje, 25 de agosto, Dia do Soldado. Desejo registrar aqui a minhaho- de acompanhamento da privatização. Penso que isso é importante 
meuagemacDiadoSoldadoeaoquerepresentaoExércitobrasileiro. hoje, para que não haja esse desassossego; de vez em quando, al

O Sr.Bemanlo Cabral- Permite-me V. Ex" um aparte? guém =cia: ''Estão compr.mdo com moeda podre!" Até susci-
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte ac nobre tando, na minha mem6Da, aquela história do cidadão que não acei-

SCDador Bernardo CabtaL tou o seu proprio cheque numa tr.msação cometcial que ia fazer. 
O Sr. Bernardo Cabral- Eminente senadOr Esperidião ''Chequemeueunãoaceito!"Moeda_podreéotítuloque_oGover

A:min, perdoe-me intenomper V. Ex•, mas eu pediria qoe V. Ex• no emite; ele não aceita 9 seu titulo, ou seja, -o Govenl<:> diz-. ou 
falasse em meu nome também. Gostaria que V. Ex• me desse a nós dizemos -que os aítulos emitidos pelo Govemo não podem ser 
honra,. uma vez que estivemos juntos na solenidade, de falar em aceitos pelo Govem.o como pagamento de alguma coisa que ele 
nome deste seu amigo e admira.dor. venda. ou seja: cheque meu, não! 
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-Mas tudo isso faz parte da falta de sh;tematjzaçiio do acompa- fmnas intema.cionais especialjzailas, para fazerem a avaliação do 
Dbamenlo da alienação do palrim&io nacionaL Isso faz parte do IIala- patrimônio da Vale do Rio Doce, incluindo suas jazidas. E não es
meoto espasmódioo que nós damos a essa questão tão importante- queçamos que a V ale do Rio Doce ama em todo o Bmsil Portanto, 

E agora que n6s temos como parte do nosso acervo? faz par- nobre Senador, gostaria de dizer que é um assunto a se disaJtir. 
te do patrimônio legislativo brasileiro. a carta do Presidente Fer- mas entendo que a discussão deve ser postergada. Temos várias 
nando Hemique Cardoso se comprometendo em niQ privatizar a outras empresas não rentáveis, que sacrificam os cofres públicos, 
Petrobrás- iSso faz parte do património legislativo bcosilciro, está que podeEio ser privatizadas. Pam. que V. Ex' possa ter uma no
incorporada ao acervo desta Casa a carta que o PreSidente Feman- ção, li um artigo que divulgava que as cinco empresas do ramo da 
do Hemique mandou ao Senado, ao Congresso, COIDDllÍcando que petroquími<:a do NOtdeste privatizadas totalizariam um valer da 
vai quebrar o monopólio, mas não vai privatizar a Petrobrás; vai Oidem de R$860 milhões, o que é muito pouco se comparado com 
reservar, inclusive. as áreas ruja prospecção já se iniciou. É, por- a dívida monstruosa que temos. Portanto, gostaria de dizer que a 
tanto, lícito ÍDiaginar o seguinte: será que o Govemo pensa ares- Vale do Rio Doce poc:Im. vir a ser privatizada, mas deverá ter o 
peito da privalizaçiio da Vale do Rio Doce de acordo oom o que crivo do Congresso Nacional, muito embcra ji tenhamos aprovado 
está escrito na Lei n' 8.031? Ou sem que daqui. pouco o Governo o Programa Nacional de Deses••tizaçio dunmte o Govemo Collor, 
não vai nos mandar uma carta dizendo que vai privatimr s6 uma CCIÚOE'IDe a lei que V. Ex- acaba de citar. PeJiso que devamos ter 
parte? Não sem S11Ip1'0S& se, em função de alguma negociação, muito Cuidado, analisar detidammte e profundamente a questão da 
houver uma alteração nessa questão. privatização da Vale do Rio Doce e deixar que ela seja a úhima 

Por isso quero discutir o assuntO e nio querO adiai' -eSsa dis- empresa a ser colocada no rol das .privatizáveis. Como V. Ex.• bem 
cussão. E vejo no PrOjeto do Senado< José Eduardo Dutta uma frisou, deverlamos ter institui do uma comissão de acompanhamen
oporttmidade para essa diSrussão. Eu não quero é Ser SDip<een<li- to do processo de desest•tizaçlio Eu, que conheço várias ramifica
do, ao defender a privalização, com o Govemo a dizer o seguinte: ções da Companhia Vale do Rio Doce em vários Estados do Brn

-mas eu não _quero tantO. Ou se~ eu quero saber se o Govemo Fe- sü. entendo que devemos exaurir esse assunto~ discuti-lo muito 
dera! pensa de acoxdo com a Lei n° 8.031190. Eu quero saber isso, bem ames de tcmai:mDs a decisão de privatizar ou não a Compa
porque o anúncio da avaliçio da Companhia Vale do Rio Doce nhia Vale do Rio Doce. 
não foi· acompanhado de nellhum eaciarecimeato ao Congresso O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Nobre Senado< Carlos Pa
Nacional. Entendo que o momento de esclarecer essa questão é troánio, V. Ex• emiquece esta minha desp<etensiosa reflexão com 
agon. Por quê? Porque agcra estamos pen:ebendo que privatizar, doas infonnações preciosas. A prinlein, sobre o valor. Eu não me 
Sr. Presidente, vender patrimônio, enquanto a dívida piblica inter- atrisco a dizer o valor. Mencionei 60 bilhões porque me recuso a 
na paga essa taxa de juros que está af, significa consumir o patri- , colocar na minha boca os 16 bilhões que alguns. é<gãos ji divulga
môJJio todo da. V ale do Rio Doce em menos de quatro meses, para ram como sendo o valor comcxcial do coo.trole aciooário da Com
pagar a taxa de juros da divida intema. Se a taxa de juros cooti- panhia V ale do Rio Doce. Reruso-me a dizer isso, mas ji foi dito, 

_nuar como está- parece-me que no último leilão a taxa de juros ji foi escrito que é de 16,queé de 20.Eu não se~ mas alguém vai 
dos lindos da dlvida pública foi 5,32% -,se o patrimôoio da Vale ter que dizer qual é o valor comercial do património da Vale do 
do Rio Doce for de 60 bilhões, em pouco tempo nós o COilSUIIÜre- Rio Doce. Vamos aguanlar que alguém diga. 
mos. se é_que vamos conseguir vender por 60 bilh~ se é que é A mais importaritefoiasua segunda infcmnação. V. Ex• cc
possível vender por 60 bilhões. Se for 100, riielhor. N'"ao sei qual é Dhece muito mais a repercussão da Companhia Vale do Rio Doce 
o patrimôoio, ninguém sabe, porque além do patrim&iO já investi- no scu pr:óprio cenário do que "'!· Conheço a Companhia Vale do 
do, existem as jazidas, existem os direitos. Quer dizer, não sei qual Rio Doce pelo seu desempenho nacional, mas, no meo Estado, ela 
é o patrimônio, não mé arrisco a dizer qual é o património da não tem atuaçio direta. Então, os Estados onde ela tem amaçio di-
Compailhia Vale do Rio Doce. Mas deve ser alguma coisa cxttaor- reta,. nammbnente, terão os seus representantes aqui com IDl1ÍlÕ' 
dinária. Só-que, com essa taxa de jÚros, vai -valer mnito pouco. mais habilitação e mnito mais respOnsabilidad a nos esclarecer, a 

O Sr.CarlosPatrocínio- V.Ex•me~umaparte? ilustrare anos i:nfluencillr. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, com satisfação, o 11<>- Estou fazendo esse comentáóo porque eu gostaria de reme-

bre Senador Carlos Palrocínio. ter a nossa reflexão para dois pontos. Primeiro, no primciro semes-
0 Sr. Carlos Patroclnio -~ Esperidião Amin, gos- tre, em funçlio do resuhado da eleição, dos propósitos que- todos 

taria, inicialmente, de associar-me a V. Ex• nas homenagens que nós xeconhecemos - tem o Presideote Fernando Henrique CatdosQ, 
presta ao soldado btasileiro, às Fmças Aimadas e todos os seus em funçJio do seu talento J?I"SS"', do fato até de ter sido colega daque
membros. Nobre Senador, deixando de lado l:l questão do descum- les que já estavmn aqui na Iegisl!lhJra-anteri.or. das suas qualidades 
primento regimental, eu gostaria de dizer - não conc<ll'dando ime- monis, da sua vocação de estadista, o Governo passoo por uma fase 
diatamente com V. Ex' que, em principio, é favOiável à privatiza- em que, penmte o Congresso, em diviDo. Fxa um Governo divino! 
ção da V ale do Rio Doce - que ;já me coloco eiii outra posição. Em Sobreveio o recesso. E no recesso, mais intensaTT!f':tlte. tive-
princípio, sci.l contiário à privatização da V ale do Rio Doce. Justa- ·mos oportuuidade de ver: como está a agricullllra: quase destnúda. 
mente neste momento V. Ex• está aferindo o preço da V ale do Rio Se depender do Govemo, totalmente destruída. Se depender da 
Doce-. Já tive oportunidade de enoontmr os mímeros mais diver~ açã.o e da omissão do Govemo, destruída. 
gentes possíveis. Diz-se, no primeiro instante;· que a Vale do Rio Pudemos verificar também como estão os pequenos e mé
Doce poderia ser privatizada por cerca de R$16 bilhões; posterior- dios empresários. Sou de um Estado que tem os menores índices 
meote, por R$20 bilhões; e V. Ex• fala na cifm de 60 bilhões. Te- de inadimp!ê'lcia no Banco do Bmril e na Caixa Ecooõmica Fede
Ilho um esmdo que comprova que a Vale do Rio Doce não valeria Ia!. Lá, há supeunett:ados contando cheques sem fundos a quilo: o 
menos do que R$300 bilhões. supeliil01Clldo tal tem 14kg de cheques sem fundos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Aí inooqx:l:ldas suas reservas. As pequenas e as microe~ - que são uma das bases 
O Sr. Carlos Patrocínio -lncoiporadas tocjas as suas reser- do meu Estado e pelas quais tanto lute~ assim como pelo pequeno 

vas, patrlmônio que para mim é incomensu:tável E de uma dimen· produtor mraL com troca-troca, com mecanismos honestos: da· 
são que não podemos aproximar o~ valor. Fala-se em contratar equivalência preço-produfo..financiamento- e os pequenos produ-
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tores:i-U:IalS ·estãO esfranga.Ihadost O selOI' têx1:U. demitindo. No se- pulsório; este, até como bode é perigoso? pÓrque, se o Governo ti
tor moveleiro, DO setor calçadista, na oonstruçio civil, no . setor • ver falado oesse emptéstimo par.>. oolocar o bode na sala e depois 
metal-mecâiúco, no setor ceclmioo, clesemprego. Olhem a maiJi. Wá-lo, é capaz de explodir a sala! O emptéstimo comp:dsório eStá 
feslaÇãodeOlltemnoABC! desmomlizado; foi destnomlizado em 1986, em 1989 e está des-

Então, mesmo aqueles que aczeditam que o Governo tem momlizado hoje. O emprestimo oompllsório, criado em julho de 
uma cabeça divina constatam que, o seu DlStro não é diviDo. As pe- 86, não foi devolvido ainda, nem em função do comhustivel, nem 
gadas que o Governo deixou pelo Brasil afora. pode ser que sejam do veíeulo. 
divinos aqui em Brasília. na ''llha da Fantasia", mas, na realidade, Portanto, essa não é a moeda podre? Moeda podre é alguém 
não o são. E nem aqui em Brasilia. poique já percebemos a gxavi- aceitar pagamento can os mesmos ctéditos do empiéstimo oom
dade do quadro social, mesmo aqueles que não o conheciam· e até pulsório de 1986; ninguém aeeíta. Falar em empréstimo oomPui· 
me orguJho em CODbecerum pouquinho. s6rio hoje é muito mais do que colocar um bode na sala; é _deml-

Essa é a primeíra constatação. bar a sala par.>. dar um susto! 
A segunda quero iniciar oom uma citaçio proveniente da A sugestão mais iDleligente que foi proposta é o ICMS fc-

sabedoria politica do Rio Grande do Sul· não é do meu Estado-. <letal. Ao estabelecer a coneotrência de fi.<ealizaçio, ainda que 
do oonhecido Antonio Ximango. Antonio XimaDgo é um poemeto com coopernçio, mas coneotrência fedetal e estadual, temos que 
eampesae, uma sátira politica, escrita pa: um Senador da Rep6bli- reoonhecer que a fiscalização fedetal é mais bem equipada. pelo 
ca chamado Ramiro Barcelos. Numa das estrofes, há o seguim.e menos do ponto de via humaoo, do que a média das fiscalizações 
verso: estaduais. No meu Estado, pode estar bem; no ou1ro, pode não es-

~ao percas isto de vista: tar. Temos Estados novos. Sabemos que, se houver essa concor-
Com. os cutnbas- os~ poderosos-, Iência com um mínimo de inteligência, mesmo não aunvmtando a 
Muita paciência; c0rga tn'butária, vai diminnir a sonegação. 
Com os fracos, Ora. o Govcma.dcr Tasso Jereissati - e hoje os jamais o di-
Muita insolEDcia. zem - e o Líder do PSDB. nosso querido andgo Sétgio Madlaclo, 
Com os milioos, colocaram o primeiro en!Iave ao ICMS federal. - este reduz 
Muito jeito- e olhem que hoje é o dia! a capacidade da guena fiscal, da oompeliçio f!Scal. 
Nio ter amigos do peito - e quero chamar a atenção par.>. Também entendo que a chamada guena fiscal, dentro de 

certo limite. é inerente A Federação. 'o Estado do Rio Grande do 
Norte disputar com o Estado de Pemambuoo, oferecer vantagens, 

isto-
Nisto está toda a ciência. 
Esse é um dos conselhos do Ximango par.>. bem govemar. 
Nio quero falar sobre os amigos do peito, isso é uma lin-

guagem figurada; quero falar sobre os emblemas do Governo. 
_Quem é hoje. no Brasil, que, quando fala, •mondemos que influen

cia o Presidente da República e o Govemo? Vou falar sob:e al
guns desses pex>onagens. 

O nosso querido amigo. o ex- companheiro Mário Covas, 
canpanheiro de j:rimeira hora. de Paxtido; companheiro de Bancada 
por São Paulo, Senador pa: São Paulo,jtwamme com o éntão Sena
dor Femando Henrique Cudoo;o, hoje Governador de São Paulo, com 
todo o mérito, com o apoio do meu Pattido a S. Ex" no segundo tumo 
- apoio de graça. não foi negociado E"' lroca de cargos e com o meu 
estimulo, porque oocheço as qnalidades IllDGiis do e>:-Senador- on
tem. veio propor. salvo engano. a tec:ompm do BANESPA. Can o 
qué? Can moedas nobres; não com aquelas pochO.. mas com as péro
las da coroa paulista. Parece-me que can uma usina hidrelétrica, um 
aeropotto, imóveis alugados- devem secmel}l<ir: administrndos do que 
os do JNSS; moeda can pedlgree. E o Govemo Fedend -ua!nwOe 
estalá faz<ndo decolar o seu p:ograma de privatizaçiio aeeítando essas 
moedas, aceitando uma usina hidre!éttica -não sei se aca1loda ru ina-
cabada-, um aeropottoe vários imóveis. · 

Essa negociação deve estar perfeitamente de aoordo com o 
espírito de privatização do Govemo Fedenl. E quem está fazendo 
essa proposta não é um adversário politioo do Presidente Feruando 
Henrique, mas um quase seu iimão politica_menle. S. Ex" é visto 
como seu li1ltemo aliado de primeim hora. E imposslvel dissociar 
da vida politica do Presidente Femando Henrique o ex-Senador e 
Governado< Mário Covas. do ""Estado. 

Se fosse eu o Presidente. e o Governador de Sanla Catarina 
meu aliado, cada vez '!'e ele falasse, cada vez que fizesse algo 
bom ou ruim, diriam: ''E gente do Esperidiíio"! O mesmo eu digo: 
IIata-se do Governador DliÜs afeiçoado. obrigatoriamen!e - e sab&
mos que naturnhuente -. ao Presidente Femaudo Henrique. 

Na refonna tributária. a sugestão mais inteligente que o Go
verno prop6s chama-se ICMS federal. N"ao é um emptéstim.> com-

_par.>. uma montadom de automóve~ o Estado do Espírito Santo 
oferecer as suas vantagens, o Estado de Santa Catarina ou qual
quer outro fazer o mesmo faz parte da Federação. Não somos Um 
Estado unitário. Entretanto, comprometer a melhor pal1e do proje
to de reforma tributária colocando esse embaraço e sendo aliado 
espiritual do Presidente da República o Governador Mário Covas. 
nesse caso. também vooi reíembrar Antonio Ximango, quando diz: 
"Não ter amigos do peito; nisto está toda a ciência". 

Mas não páia aí. Sobre a guestão do Banoo Econômico - e 
ainda não disse nada a respeito neste pleoário -,quero dizer que 
qualquer dos ilustres amigós aqui presentes da Bancada do PFL 
não igncn que todos respeitamos o Senador Antonio Carlos Ma-' 
galhães. pelo seu passado politico, pelo que ele representa, pela li
derança inconteste que tem. Todavia, ninguém pode questionar 
que, quando S. Ex" fala. o faz com o peso do que representa. Se 
não é o principal"acianista" do PfL. é um dos seus Líderes mais . 
notáveis. Não há como desconhecer isso. 

Quero fazer meução à questão do Banoo E<x>iõmioo Vamos 
estatizá;_Io.. Quero tr.lzer .. Sr. Presidente. a mais gmve afinnaçio 
do Sr. Angelo Calmon de Sá - encotttra-se Illl Folha de S. Pan!o de 
ootem.. Segundo S. Ex", o Banoo Ceotml já co!Ocw, de 11 de agosto 
até ootem.. para socoaero sistema financeiro J?rivado, R$15 bilhões. 
Vou repetir: R$15 bilhões é o volume do socaro. 

Então. já o estamos estatizando, não apenas o Banoo Eco
n8mico~ mas estamos Iapidameutc levando a nossa pressurosa co
laboração aos desassistidos: o banco privado. São esses desassisti
dos que, dunmte tan1o tempo, têm ajudAdo a economia brasileira, 
solidários oom a indtistria. solidários com o comélcio, pa1roD0s da 
agricultura. Or.l, Sr. Piesidente, s6 com ironia par.>. suportar isso! 

Sr. Presidente, par.>. concluir, quero dizer o seguinte: não so
mos nós que não temos parentes, nem apaniguados iDdicados pelo 
Governo. N"ao somos nós porque não pedi par.>. mudar estatuto de 
empresa nenhuma para nomear o meu innão; não :indiquei Diu
guém par.>. estatal nenhuma. nem parente e nem oompanheiro1 muito e:mbcn. tenha quem mereça.. Não somos n6s que vamos dei· 
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xar de faZer as pCrgwitas -que O Govemo tem de ~- Vai ReCebi; Sr. Preside!Íte, da Associaçao dos Auditores Mé<tt~ 
privatizar a -Companhia Vale do Rio Doce e vai estatiZar o Banco cos do Ministério da Saúde - ANAMMS, um doounento est.arre
Econômico? Vai privatizar a CompaDhia Vale do Rio Doce e vai cedOJ· Nele se retrata o quadro ca6tico em que seenconttaoSiste
aceitar a moeda do Governada:' Mário Covas? Vai privatizar a ma Unico de Saúde- SUS; alinham-se questionamentos pert.i.nen-
Companhia V ale do Rio Doce paia dispensar-se de aprimorar are- tes e apresentam-se proposw de soluções a serem coosidetadas. 
forma tributária, porque um Governado.- amigo não aceita uma das Pela seriedade das informações COD!idas nessa carta, desde já soU
partes fundamentais da reforma? cito à Presidência a inclusão da mesma, anexada a este pronuncia-

Ora,. quem tem independência pata dizer sitii tem também mento, nos Anais desta Casa Legislativa,. em seu inteiro teor. 
independência para dizer oão. Falo em ~ dos meus compa- Desejo, no -entanto, apresentar aos meus nobtes Pares al
nheiros. Temos· independência para dizer sim, como temos dilo, guns dos aspectos COilSiailtes desse documento, pela gmvidade da 
com lealdade ao Govemo, quando faz as J?IOPOSfas que são a nossa situação que demonstram. - ----
bandeira, mas teretllOS arl>ftrio e juízo-pam dizer não ·se não hou- A ANAMMS elaborou um quactro..resumo em que algumas 
ver a coerência do contexto. das rotinas hospitalares estão relacionadas, com os ~s cones-

Muito obrigado. pondentes, os quais incbJem não s6 as assistências médicas e de 

DUTallle o discurso do Sr. EsperidiãoAmin.·o Sr. 
B~llo Parga deixa a cadeira da presidinda, tfUi! -~ ocu~ 
pada ~lo Sr: úomar QuinJanílha. 

enfermagem. mas também a medicação, os exames laboratoriais, a 
hospedagem e a alimentação. Para se ter uma idéia,' Sr. Presidente, 
cinoo dias de intemação paia atendimento de 1ruunatismo interno 
com lesão visceral- situação em que se faz obrigat6ria uma cimi
gia abdominal- recebem do SUS um pagamen1o de R$70,83. Isso 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quin!.,;,JJla) - A Mesa as- mesmo, Sr. Presidente, cinoo dias de inlemaçl!o, cirurgia, medica-
socia-se às preocupações de V. Ex•, notwJamente quanto à transfe- mentos, por setenta reais e alguns centavos. 
rência de volumes de recursos tão expressivos·para·o sistema fi- Um dia de tratamento de um paciente·temúnal de AIDS, 
l)llllCeiro nacional enquanto se1ores produtivos e o se1or da saúde com todos os cuidados e medicação adequada conesponde a 1reZe 
estão mendigando por recursos. reais e _alguns centavos. Um traumatismo crânio-encefálico~ hoje 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocinio, que muito freqüente, em canseqiiência de acidentes rodoviários corres-
dispõe de 20 minulos. ponde, ao valor diário inferior a R$16,00. Quan1os aqui presentes 

O SR. CARLOS PA TROCOOO (}'FL-TO. Prommcia 0 não tiveram um parente querido, um amigo acidentado em nossas 
seguinte discurso. Sem revisão do OI3do.-.) --sr. Presidente, Srs. precárias rodovias? E é ao preço de R$16,00 diários que o SUS 
Senadores, já que não se falou no se1or da saúdo, abordarei inicial- _ paga boje aos JXOStadores de serviços cooveniados doo con1Iata-
mel11e esse assunto. dos que os custos hospitalares devem ser atendidos. 

O art. 1% da Constiblição FedC!:a1 es1abelece: "A saúde é . Como ressalta a carta da ANAMMS. "são valores aviltantes 
-direito de todo$ e dever do Estado, gar.mtido mediante política so- e __ irilpedit.ivos para que o hospital preste atendimento digno ao pa

ciais e econômicas que visem à redução do risco de -doenças e de crente. Provavelmente, o prestador vê em tal $inl.ação. um convite 
outros agravos e ao acesso universal e igaalitári.o As ações e servi- à fraude". São também objeto de atenção dos aud:itores a in.exis-
ços para sua promoção, proteção e recuperação." tência de uma legislação coercitiva, compatível com o ato lesivo 

Em seguida, Sr. Presidente, preoeitua o art. 198: pratieado, as dificuldades de se realizarem o con1role e a fiscaliza-
" As ações de serviço póblico de saúde integnuÕ. uma rede çã<> adequada e diversas il:reguJaxidades jã coiJStatadas. 

regiona..lizada e hierm:quiza.da e constituem um sistema único, or- Um aspecto que desejo trazer ap conhecimento deste 
ganizado de acordo com as seguintes cüietrlzes: Plenário, muito bem abordado no documento, é o_ relativo à 

I - desoentralização, com di_reçiio ÚllÍca em cada esfera de Lei n• 8.142/90. 
Governo; · • Em nível de DlDilicipalizaç, "a Lei 8.142/90, ao ser igno-

II - atendimen1o integral, can prioridaqe paia as atividades rada pelos ges1ores, está consolidando uma prefeiturização, e não 
preventivas, sem prej:lízo dos serviços assistenciais; uma mnnicipalização tão esperada por todos nós, Sr. Presidente. 

m- participação da connmiifade. Sr. Presidente, SIS. Senadores, apesar de CODCOidar com a 
Paclgmfo único: O sistema único de-saúde sem f"ntanciado, quase 1otalidade das colocações que integrun o documento da . 

nos texmos do arL 195, __ com recurso do _orçamento da. seguridade ANAMM~. não me pos;so calar quanto as injustas afirmações se
social. da UDião~ dos Estados, do Dis1ri1o Federal e dos Munici- bre o Miiristro da Saúde, o digno e competen1e Dr. Adib Jatene, do 
pios. além de outras fontes.11 • qual tive a honra de ser ahmo. Acusam-no de ser insensível aos 

Assisti, Sr. Presidente, Sn;. Senadores, i promulgação da problemas aqui apresentados, o que não coaespoode ã veidade, 
Carta Magna com certo ceticismo quan1o à possibilidade de cum- pois, juntamente oom outros parlamentaies, em reunião realizada 
primentodessespm:eitosdegr.indealcancesocial recentemente no Ministério da Saúde, oovimos de S. Ex• suas 

Temia pela falência rotai dos sistemas de saúde pública e preocupações com relação aos baixos salários pagos aos servido-
conveniado em nosso Pais - o que aos poucos vem se CODÍmnando res públicos da área de saúde e também aos injlstos. valores pagos 

aos prestadores de setviços hospitalares. 

Testemnnhamos ablalmente a execração pública de homens 
de bem que ocuparam a Pasta da Saúde. Inicialmente o Ministro 
Alceni Guexra, posteriOIIDODte inocenla<lo; os fracassos pollticos 
do iirepreens!vel ex -<:alega Jamil Haddad e também do ex-Sena
dor Hemique Smtillo; agom vemos uma das poucas unanimidades 
nacionais, quanto ao seu Caráter, honradez e competência profiS
sional,. hmnilbando-se, 11de piles na mão", tentando desesperada
mente :recursos para evitar o último suspiro da saúde, moribunda 
emuma.UTI. 

Quero relembrar aos preclaros Colegas o descredi!o que 
tem penalizado lodos os 611imos ocupantes da pasta da Saúdo, ape
sar de serem competentes, respoosáveis, empenhados em solucio
nar as imensas dificuldades desse importante se1or da vida do País. 

Desejo, outrossim., esclarecer que não vejo a Contribrição 
sobre Movimentações Fmanceir.ls - CMF, 1ão defendida pelo emi
nente Minis1ro Adib Jatene- como solução; constitui-se apenas em 
paliativo que amenizará. as carências do setor no ano em cun:o. 
~ o Ministro Jatene tem dilo, repetidas vezes, que se não se 
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alocarem mais récursos. os hospit~. os se;.iÇos médicos, a partir· · - A título de "exe~io do- que 0 -SUS paga hÕje aos pteslido-
do mês de setembro, nao tet.io como ser pagos. res de serviços, conveniados eloo. contiatados. montamos 0 se--

Solução, mesmo, deverá advir da Ref= Tnl:utária e também guinte quadro: 

da Reforma da Previdência Social. pela qual espel3IDOS para restautar ----~=-------.----.----
0 equiliôrio das fioanças deste País, e da perticipação de CUbas eama
das sociaís ainda desobrigadas de CCDCOrJ:er para a melha:ú da Saóde. 

N"dias 
intem. 

Não s6 por ser médico, coosidero esse sela" cano a pri<rilade 
máxima pna qlialquerpovo, direilo e ""''""sabilidade de todo cidadão. 

Faço a~ encenar, Sr. Presidente, minhas, as palavras do Mi
nistto Carlos Atila., citadas na carta da ANAMMS, a ser registtada 
nos: Anais desta Casa: "Saúde é vida. e, sem vida, o mais cessa". 

Portanto, Sr. Presidente, peço que seja transcrito nos Anais 
desta Casa esse importante documento da ANAMMS - Assoclaçào 
dos Auditores Fiscais Médicos da Previdência Social Espero que 
esta Casa seja sensibilizada para resolver, de uma vez por todas, 
mais esse problema. talvez o mais grave de todos - o problema da 
saúde em nosso País. 

Exm0 Sr. 

DOCUMENTO A QUE SE. REFERE O SR. CAR
WSPATROciNJO EM SEU PRONUNciAMENTO 

Senador Carlos Patrocínio 
Btasilia- DF 
Seuhor Seuadoc, 

A Associação NaciolllÚ dos Auditores Médicos do Ministé
rio da Saúde - ANAMMS, entidade representativa dos auditores 
médicos, legalmente coustitulda, preocupada cooi a situação de 
crise que acomete o Sistema Único de Saúde- SUS, tem. desde a 
sua criação, lutado de forma incausãve1 pela reversão do quadro 
caótico em que está mergulhado o mesmo. 

E, na. procura de soluções para tal quadro, vem. constante. 
-meDf.e, levando ao conhecimento das autoridades constituídas e 

competentes não somenEe os desmandos e as fallias nos mecanis
nros de controle e fiScalização do SUS, mas, também, sugestões 
para a correção desse quadro ooscl6gico da administração dos ~ 
curses federais destinados ã saúde da populaçãc brasileim. Diver
sos documentos foram gexados pela ANAMMS e envia<Io às auto
ridades competentes, particularmente aos Ministros da Saúde. Ia
mil Haddad. Henrique Santillo e Adid Jatene. 

Dentro desta luta. e visando !fiaguosticar tal quadro a fim de 
serem tomadas as medidas saneadoras pelas àutoridades canpe
tentes, os auditores médicos do ex-Inamps se Ç)locatam à disposi
ção do Tn"bunal de Contas da União- TCU, (1993) e, posteriOl"
mente, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Depu-
tados (1994). -

Mas, apesar do diaguóstico f,...k,, e das terapêuticas re
comendadas e/ou de!erntiuadas por aquelas instituições, a1é o pre
sente momento, basicamente, nenhuma das .medidas saneadoras. 
no que concerne ao controle, foi tomada pelo Ministério da Saúde. 

A ANAMMS recentemente (27-6-95), através do seu fusi
dente esteve em audiência pública na Comissão de Fv;calização 
Financeiia e Controle da CâmaJa de Deputados, onde disootreu 
sobre o referendado e crônico estado de desoontrole do SUS. É 
oportuno registrar, que naquela ocasião, os demais convidados in
clusive a representante do TCU,OrA Maz:ília Ziim Saveruoci, ~pu
seram o mesmo quadro, deixando os membros da referida comis
são preocupados, particu!annente, o seu Presidente, Deputado F~r
mo de Castro. 

• Hoje, o SUS é portador da Síndrome ''faz que faz'', senão 
veJamOS: 

Faz que paga ••. 
Faz que atende ... 
Faz que fiScaliza. •• 

a) traumatismo intemo dlesão visceral OS dias 
b)- conmsãolconcussão cerelnl ~ 04 dias 

c)- paucreatite/peritouite 07 dias 
d)-AJDS-trntamentoemfaseterminal 01 dias 
e)- crise hipertensiva 

f)- traumooismo ClfuliCHDCefálico 

g)- diãria de acompanhante 

hl consulta médka 

07 dias 

05 dias 

Oldia 

1lilidade 

70,83 

35,14 

87,56 

13,59 

65.33 

77,72 

2,14 

1204 

Nestes valores estilo incluídos: a hospedagem, a alimenta
ção, as assistências média e de enfermagem, a rnedicaçã? e os exa
mes labomtoriais realizados O SUS faz que paga-

Como se vê, são valores aviltantes e 'impeditivos para 
que um hospital preste um ate~nto digno ao paciente. Pro
vavelmente, o prestador vê em tal situaçãO. uiD. cOnvite à frau
de; e, aí, estão os intemamentos fantasmas. -as cirurgias não 
realizadas, porém cobradas, as cobranças estereotipadas de pro
~ntos am~latoriais e as manupulações da tabela de pro
cedimentos médicos cobrando Dão o que realmente realizou (se 

'"""realizou),_~. o que acha mais 11mtável cobrar. O prestador faz 
que atende... - -- --

Por sua vez, o desmonte paulatino e gradativo da auditoria 
m~ca do ex-Inamps (hoje, no Ministério da Saúde), ao longo dos 
últimos auos, niç famecendo- apesar de cobmdas com insistêi!cia 
- aos auditores médioos, as mlnimas condições de trabalho (carga 
horária compa~vel com a função, trausporte pai:a as auditorias fora 
da sede, inforutatização -~ .. ror, treinamento e/ou eapacitação, 
etc.~ co~dente com_~~-~ resistência, dentro do ptóprio 
Ministério da Saúde, à auditoria, faz com que se rea!i2le apenas um 
controle precário e por amostragem.. Tal situação foi recentemente~" 
levada ao conhecimento da ~-Gemi da RepÓblica. O 
Ministério faz que fiSCaliza._ 

Soma-se a bldo isto a inexistência de uma legislação coerci
tiva compatível com o ato lesivo praticado, o que tem por conse-
qüência, alimentado a Jrática de fcmdes.lsto sem falar da lentidão 
no andamento dos processos. 

Por ootro lado, no iimbito da ação doS gestores (estaduais e 
II1Illlicipaís), estamos vendo amo exemplo - ocupaudo a mfdia o 
caso recente no RiodeJaueiro, onde, o Tribunal de Comas doEstado 
- TCE- c:omprovou fraudes superio<es à 28 milhões de dólares l"'li
cadas pela Secretaria Estadual de Saúde, no ano de 1994, as quaís vão 
desde a emissão de ncXas ~ paga!!V'nk>s a firmas fantasmas e de 
produtos que mmca dleganau aos •lmaxarifudos dos bospitaís públi
cos, chegando até a soperfattmnn•••rn da-de 1.500%. 

Por sua vez, em São Paulo~ também a Secretaria Estadual 
de Saúde, em demmbro de 1993, não repassoo 64% (em média) 
dos·IOCUISOS produzidos pelas unidades públicas (áreas mnhulato
ria] e hospitalar), com extremo pejllzo financeiro para as n..esmas. 
Regi>tre-se a postma do entilo Seaetário Estadual de Saúde (Dr. Cár
mino Antônio de Souza). de impedir a realização da audita:iL 

Ainda no âmbito dos gestores, verif~ eadastramenU, 
de unidades (hospitais e postos), sem os devirlos cotejamentos ln 
loco dos dades fomecidos, peopiciaudo assim, as cobtanças inde-
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vidas de procedii:neDtoS acUna das capacidades instaladas das ~
mas, ou até mesmo. de unidades fantasmas. · 

Não podemos, ainda, deixar de registrar os volumosos em
préstimos, com o c:liDheiro SUS, sem nenhum amparo legal. inclu
sive com a carência de 3 meses feitos pelo Diretor de Controle dos 
Serviços Assistenciais do INAMPS (Dr. Gilson de Cãssia Mar
ques CaiValho)- por sinal não servidor federal em 1993, e em ple
na crise de recursos; por s~ até hoje existem fortes dúvidas so
bre a devolução integr:al de tais empréstimos qoe o Sr. Diretor ca
racterizoo-os como adiantamentos e que a Polícia Federal de Bra
sília está apurando. E lá se vão recursos da Nação-

A nível de municipalização, a Lei n° 8.142190 ao ser ignom
do pelos gestores, quer no ll1liilllSeÍo potitico na coostiluição dos 
conselhO& - impedindo a existência do imprescindível cootrole social 
quer na criação dos fundos de saúde, eslá consolidando uma prefeitu
rização e não a IDllilicipalização, tio esperada períodos nós. 

Lembramos aqui o que disse o saudoso e eminente ~ta
do Jackson Pereira; a consolidação do sisrema lÍllico de Saúde é 
questão decisiva para Vida:. social do País ... A _socieQade brasileira 
exige, hoje ética e m.oxalidade dos govemantes e a eficiência nos 
se:rv:iços públicos...". 

Outrossim não sení demais ressaltar a avidez dos gestores, 
aos recursos federais do SUS, combinada com uma aversão inco
IÔ.eDSUiável à fiscalização federal dos mesmos. 

Dentro desta precariedade de controle, avaliação e adminis
tração do sistema, questiona-se: Será Necessário mais Rean:sos 
para saúde? 

A priori,. pelos dados levantados, que falam de gastos em 
tomo de 70 d6lares per capta/ano, entendemos que sim. PJis, a 
própria Otganização Mundial de Saúde preconiza !50 dólares. No 
que diz respeito ao Pm, os dados estatísticos relativos à 1990 

_mostiam que naquele ano, o Brasil gastando 2,21% do mesmo 
ocupava a 48• posição no ranking mundial de gastos públicos com 
Saúde. enquanto os onze primeiros nesse mesmo ranking gasta
vam 6, 75% do seu PIB (Relatório Consolidado das Inspeções Ex
traordinárias realizadas no lNAMPS- TCU- 1993.) 

Mas é preciso que primeiro se evite o desperdíciO, se impe
çam os desvios. s:e invista na fiscal;zação. s:e elabore uma tabela de 
procedimentos à luz da realidade necessária para a sobrevivência 
doo prestadores de serviços médiC!JS, para então se quantificar o 
volume de recursos: necessários a s:er acres:cidõs. A1, s:im, que se
jam bem-vindos mais recuiWS para a saúde... _ 

A ANAMMS enrende que o gr.mde problema da saúde não 
está na escassez de recursos; mas sobretudo na falta de critérios e 
de controle na aplicação dos mesmos. . • 

Entre meados de outubro de 1994 e junho de 1995 os recur
SO& do Tesouro Nacianal para pagamento das áreas hospitalar e 
ambolatorial, saltaram de 350 milhões de reais mellSitis para apro
ximadamente 580, sem conrudo verificam1os nenhuma melhoria 
no atendimento à população. 

Em recenre relatório do· Tribunal de Cantas da União -
TCU - o Ministro Aclhemar Ghis~ chamou a atenção para o se
guinre fato: entre dezembro de 1993 e (Jilmbro de 1994, for.un pa
gos pelos SUS 1.177.000.000 (um bilhão, cento e Setenta e sete 
milhões) de atendimentos de ambulat6rio, o que significa que cada 
habitanre foi atendido mais de 7 vezes em 10 meses; para se faur 
uma comparação: noperlodo 1985/1990,amédia foi de I consuh
alhab/ano. (IBGE - Pesquisa de Assistência MécJiro.Sanitária, 
1985-1990). 

Diante deste quadro, o que a ANAMMS não entende é: 
a) - o recuo do Ministério da Saúde ãs pressões exercidas 

pelos gestores estaduais, municipais - CONASS, CONASEMS 
etc., contra a fiscalização federal, se~ rearrsos são fedetais; 

b)- a insensibilidade do Ministério da Saúde para a im· 
pJa.ntação imediata do binômio: pagamento justo dos procedimen
tos versus controle rígido; 

c:) - em vez de ser implantada a Municipalização responsá
vel, com um controle social verdadeiro. se alimente uma prefeitu-
rização nociva; -

d) - se proceda a uma política com a saúde em vez de uma 
Potitica de Saúde; 

e) - a existência--de instrumentos ilegais (Decreto :0.0 

1.232'94 e Pt. 1.827/94/MS), contruiando inclusive a Carta Mag
naJgg (artigos !57 a 159) ao oonsidetar receita própria dos estados 
e municípios as transferências federais do Fundo Nacianal de Saú· 
de, a fim de fugir da fisca1ização fedeml; 

f) - a Dão oontra·partida (real) doo estados e municípios 
para o caixa do Fundo Nacional de Saúde; 

g) - a retenção indevida, pelos gestores, dos recursos pro
du~ ~las un}d;'des ~blicas, deixando-as sucateadas e/ou em 
condições maifmm,stiáveiS; 

h)- a existência de apxmim•d•"""'"' 1.750 obias hospita
lares inacabadas, po< celeàação indevida de amvênios e, também, 
po< falta de """"P"nbamento e de cantrole na libetação das paroelas; 

i) - o próprio Ministério da Saúde considerar como não sig
nificativo o volume de :recursos fraudados; 

j) - o Ministério da Saúde querer fazer o controle federal 
doo recursos, basicamente, por meio da infOimática, e centralizado 
em Brasilia. quando Da realidade, a montagem das fraudes e=· 
cuataias se procedem no interior das unidades prestadoras de ser
viços: e na execução das obras; 

_ Fmalmente, a Anamms não entende a proposição do Mlnis--
tério da Saúde. de uansferir a competência federal do Sistema 
Nacional de Auditoria - do SUS, para os gestores estaduais e 
municipais, tomando-os ao mesmo tempo em compradores, 
prestadores, executores e fiscalizadores de si próprios, contra
riando conseqüentemente, todos os dispositivos em matéria de 
administração financeira; além do mais. com muita proprieda
de, o- Ministro Marcos Villaça, do TCU, quando Relator das 
Jnspeções Extraotdinárias do I!'!AMPS, ressaltou: " ... a Consti
tuição federal estabeleceu a descentralização das ações e servi
ços públicos de saúde, maS não a descentralização do controle e 
da fi.~lização na aplicação dos recursos". E prossegue o Sr. Mi-.._ 
Distro: ''Assim. a legislação infi:a-constitucional pode atrib.Iir com
petência subsidiária a Estados e Municípios. como gestores do sis
tema, para- disciplinarem as atividades de fi."C'Uzação e controle 
nos âmbitos respectivos. mas jamais competência concorrente oo 
substitutiv8. daquela prevista na Lei Superior. Dessa visão distorci
da. a propósito -de tudo isso, emergem a omissão dos gestores, as 
distotções de ·OJdem administrativa e, na execução, as fraudes con
tra o sistema. É nesSe contexto que vislumbro a concepção urgente 
da ne<:essidade de implementação do Sistema nacianal de Audito
ria, dadas as IaZÕeS ainda de natureza eminentemente técnicas, que 
requerem, nesse campo coohecimentos específicos. por isso me:s-:
mo e muitas vezes, longe do controle social" (AT AITCU N" 
62/93- DOU- 30.12-93). 

-Em se concreti23ndo tal proposição? com as raposas toman
do conta do galinheiro, como dizia o saudoso Deputado Jacksoo 
Pereiia, a população brasileiia, certamente, não mais tomará co
nhecimento dos desvios doo recmsos do SUS; a mídia Dão mais 
divulgará as et!X1lii3das de fraudes- as quais só não véem os que 
não querem em<Igar - não porque tenham desaparecido oo sido 
controladas, mas? simplesmente pollJUe extinguiram - nos moldes 
em proposição- aquele único setor que? apesar do desmonte sofri
do, vinha identificando e levantando as fraudes do SUS: a audito- _ 
ria médica federal do sus. 
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O aqui expostO, tem o cdndão de ~~dos que, dentro . 
da nossa ótica. assumem particular relevância no momento em que 
a sociedade brasileira estará sendo convocada para contribuir com 
mais recursos paza a saúde - o que não refutamos- mas, que o ti
tular da Pasta da Saúde, não sinaliza para as outras duas impie>
cíndiveis medidas revet'SOr.IS deste quadro cático: pagamento jlsto 
aos prestadores: e controle eficiente, eficaz e independente. Aliás, 
com relação a este úhimo item. a Anamms lembra e entende como 
de fundamental importmcia. o cumprimento da detenninação do 
Tóbunal de Contas da União, no âmbito do oontrole (llem 8.1.3 da 
Decisão n• 576193- TCU- Plenário), vinculando o Sistema Na
cional de Auditoria do SUS, a CISET/MS, hoje, na Secretaria Fe
deral de Controle, do Ministério da Fazenda, pOl" fe<ça de Medida 
Provisória que organiza e disciplina o cootrole intemo do Poder 
Execuqvo; pois, s6 asS~ ter-se-ia um controle com. as imprescin.. 
díveis: eficiência. efJ.Cácia e independ.êDcia.. 

con:sumidor. reduz dJ::astjcameme as vendas e conduz fatalmente a 
uma queda Da produçh Os sindicalos e as centrais que os congregam 
oompartilham do '"!'Í<ÜO ã política de juros altos que representa em 
teanos deretraçãono nível de emprego e deaumemo na carestia. 

Txaz. portanto, inequlvoco alívio a garantia dada pelo Mi
nistro da Faunda, Pedro Maian. a ·respeito do que chamou de 
11desmontagem progressiva da parafemália de mecanismos de 
aperto do C<édito"- Essa clec!aração, feita a 23 último em solenida
de na Confederação Nacional do Comércio, iDdica, segundo o pró
pri.o Ministro. a adoção de uma nova orientação por parte da equi
pe econômica do atual Govemo. 

Justificru o Ministro Malan a adoção dessa "parafernália" 
pela exjs!Eocia, no final do ano passado e no primeiro semestre deste 
ano, de fortes I"=Õ"S inflacionárias dec:<:!:=tes do ímpeto do CODSU

mo- O maiS importaille; porem, é que o Ministro da Faunda fez caio 
aos~~ para admitir ser "impossível" e ''inimaginá
vel'' a mamttenção em tais Diveis das restriÇões impostas ao crédito. Ao fmalizar, queremas :tatifxcar que i Anaimns alinha-se 

entre os que defendem: 
a)- de fOIIDa intran.igente, o Sistema Único de Saúde, con-

fonne p<OCeituado na Conslituição Fedeial; · 
b)- tuna deseentializaçã respoosável das ações e seiViços 

de saúde, com um ver:dadeiro controle social; 
c) - a injeÇ.ãO de mais ~ P.J3 a saúde, pois, como 

muito bem disse o Ministro Carlos Atila Alvares da Silva: "saúde 
é vida. e, sem vida. tndo o mais cessa"; 

d) a boa ver.;ação dos recmsos plblicos destinados à saúde 
da popul.ação, e que investir em fiscalização não é despesa, mas, 
antes, eomomia; 

e) sistemas rigorosos de controle e fiscalização do dinheiro 
da saúde e punição sever.~ aos frãlidadores. Aímal, o dinheiro da 
saúde não precisa da ação de inteDD.ediários nem a negociação po

__l!tica p31_'3. ser hbera.do, não rende votos .nem paga propinas. "ape
Il3S11 salva vidas e concede dignidade aos tributos. 

Nessas ciramstâncias, confessamo-nos p:oocupados, per
plexos meSmo. com o encaminhamento que está sendo dado~ em 
alguns se tores do govemo, à questão: "controle do SUS". 

Estamos canvecidos que estão omitindo e embaralbando fatos. 
indnzirxlo oonclusões falaciosas, ca:n intenções veladas e esrusas de 
enadicar os sistemas de controle e auditoóa ~ e assim condu
zindo a ações desastrosas o já sofrido Sistema Único de Saúde. 

Certos da átenção que V. Ex• dispensanl-ao aqui relatado e, 
de teimos contn"buído para o BI3Sil que vislumbramos~ colocamo
nos ao vosso inteiro dispa: para quaisquer eSclarecimentos que 
julgar necessários. 

Mui respeitosamente,- José Queiroz Silveira, Presidente 
daANAMMS_ • 

O SR PRESIDENTE (Leomar Quinlanilha) - V. Ex• setá 
atendido nos tennos do Regimento. 

Concedo a palavm ao DObxe Senador Fieitas Neto, que dis
poiá de vinte minutos. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Prommcia o segujDle 
disemw.) - Sr. Presidente, SRA.s e Sr.;_ Senadores, tive a oportu
nidade de aboidar nestalrilluna, a 2 de jtmho, o gravíssimo proble
ma representado pelas elevadas taxas de juros em vigO[' no País. 
Mosttávamos entiio que todos os segmentos das classes produtoias 
uniam-se no clamor contia a politica monetária !Oli<:ada pelo 
BailCO Central. Dados recolhidos no sistema financeiro indicavam 
que a W<a média de juros cobmdos aos~ ficava en1re 7:S 
e S:S% ao mês, o que representava um índice de 150% ao ano- Caso 
se precisasse= a outras footes de crédito, o cheque especial. por 
exemplo, atingia-se certameote taxa superior a 18% ao mês-

Com tp.ão os empresários cOnsideravam insuportável essa 
situação, que Jhes eleva os custos, ~menta os preços finais ao 

Na prática.. isso significa qu,e o Govemo passou a reconhe
cer ser menos nSseo o quadro macroeconômico em que vivemos. 
Conseguiu-se um DÍvel de estabilidade da moeda que não se Via 
desde 1973. No entanto, os índices de crescimento precisam sofrer 
um exame mais minuciOSo. 

Pelco dados oficiais, o ProWto Jmemo Bruto regislrru um cresci
mmo p:óximo a 7,7% uos {rimeiros doze meses do reaL T13la-se, sem 
àlvida, de número au~ Emetanto, devemos ob=vá-lo com 
maio!: pnlimdidade Em p:imeiro lugar, o peOOdo qoe """" cano base 
pm1 essa c:ompara.çkl • ai seja. os ~ meses ameriores - iefiete aioda. 
parte da recessão cleca!me da política ..,.,.,;,irn adotada 00 peOOdo 
ColJo<_ Em ~ esse indicadcr ab:ange uma faixa ampla de tempo. 

.-na cpal se veti:ficamm oscilações q1e merecem registro. 
De acordo com um 6rgãovineulado.ao Ministério do Plaueja

mento, o Instituto de Pesquisas Eronêmicas e Sociais, o IPEA, o cres
cin=to verifieado no primeiro trimestre deste ano superou os 3,4% 
em relação ao úlJimo trimestre de 1994, que por sua vez ji registr.ua 
resuitados bastante positivos. No entantO, o trimestre seguinte, de abril 
a jmho deste ano, JDOStrru tendência inveiSa- Em comparação com o 
trimestre anteiia-, houve wna queda de 4,67% aproximadamente Sa
bemos que em julho e em agosto esia tendêocia P""'""""' 

Em outms palavras, embora o índice anualizado mostre um 
crescimento bastante elevado, os últü;nos meses indicam uma forte ... 
retra.ção na atividade econômica. A revolta generalizada doo agen
tes ecoo.ômicas cartra a política monetária e seus efeitos sobre a 
economia - comprovados pela redução do consumo, pela inadim
plência, pelo aumento de concordatas e falências - pode ser medi
da em pesquisa realizada pelo moFE entre empresários. 

Foram entrevistados 642 rt:-pieSeDtantes de empresas. Deles. 
nada menos do que 26% considelaram.se fortemente atingidos 
pelo ciesaquecimento da economia, enquanto 58% queixar.un-se 
também do desaquecimenlo, embora se declarassem afetados ape
nas de fonna moderada- Outro&.S%, enfim, afumaiam-se abalados 
pela política seguida, mas consider.uam que a redução do ritmo 
poderia beneficiá-los a pill7D mais longo. Isso signifiCa que 92% 
das empresas pesquisadas sofrem -ente os efeitos do decli
nio da atividade econômica. Apenas 8% afnmarun serem impei-
ceptivejs para suas empresas os efeitos do refluxo da economia. 

E evidente que os reflexos do desaquecimento atingem de 
foana diversa os agentes econômicos. Perdem mais, invariavel
mente, os menores. Perdem mais. também. as regiões carenr.es do 
Pais. São elas que mostram maior fulgilidade diante da cáse, que 
se expõem mais às intempéries. Se o desaquecimento representa 
um problema para a grande indústria de São.Paulo, imagine-se o 
que significa para o pequeno comerciante do Nordeste ou para O· 
produtor rural da região. 
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· Talvez seja esse o mais pervlm;o efeiio da rettaç.ió da ati.Vi
dade econõmica. Acima de tudo, ela agrava as desigualdade~ tan
to entre as empresas de maior porte e as de menores condições 
quanto entre as regiões ricas e as regiões pobres. A diferente capa
cidade de =istêncla de cada uma pode represenlar também a dis
tâDcla que vai da vida à morte. 

. Por todas essas I1lZÕeS o Pais - e especialmeDte as n:gWes = carentes - agulllda com grande expectativa as medidas amm
clades pelo minislro da Fazenda. Sabe~ pelo que ele próprio 
reveloo, que esse alivio viiá de forma gradual. Esperemos que 
ocona em. pouco tempo e com a. intensidade possível. 

• A flexibilização dos compulsórios e de outms medidas que 
inibem o credili> t=i coosigo uma ~ de recursos que esti
mulalá a economia, reaquece:á o comércio, restabelece<á as enco
mendas à indúst;ia- Trará portanto incentivo à produção e ao de
senvolvimento. E o que todo o Brasil ~ja. AJiDal, gostaliamos 
de fazer coro com o Minislro Pedro Malan quando S. Ex' assegu
rou, ao ímal do mesmo pronunciamento, que o piar já passoo. 

Sr. Presidente, s~ e SIS. Senadores, ~ilamos. ain
da, esta oportuDidade para mtificar ao l'Iesidente do Banco do 
Bmsil, Dr. Paulo César Xilnent$, solicitação feita pelas classes 
produtoms do meu Estado, Piauí, em audiência que c:onoede>> a di
v .,..as entidades, bá poucos dias, quando lhe foi entregue um do
cumento demonstralldo a demanda tcprimida de cré<lito naquele 
Estado, qtie está'prejudicando a atividade econômica em gemi. 

De modo que faço mais um apelo para que o Presidente e a 
direção do Banco do Brasil dêem realmente atenção à solicitação 
feita, eonfoxme ficou de esrudar como atender. À audiência, além 
de empteSários, comporecetam os três Senadores do Piau!. · 

Sr~ PicsideDte. era o que tiDha a dizer .. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar QJ•i»taoj]ba)- Os SIS. Se

"lladores Maiiuce Pinto, Mauro Miranda e José Ignácio Feoeira en
vlaram discursos à Mesa, para serem publicados "" forma do dis
posto no art. 203 do Regimento ln1erno. 

S. Ex-s serão ateo·Tidos. 
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR.)- Sr. l'I<sidente, 

SRA.s e S:rs. Sena.dca:s., veDb.o a esta. trib.ma levantar minha voz em 
favor do prog:tamá. ''A Vaz do Brasil''9 contrária a iDtei'esSes 6e setaes 
que almejam sua redução horária e ~ seja farullativa sua· 
transmissão, o que. no meu entender? peteDdem sua extinção. 

Como legis!ac!c:r.s, aqui individualmente~ a voo
tade da mama de nossos coest•dnanos que nos delegaram ahcmm de 
por ela falar e decidir, temos o dever de,~ primar pelos iDteresses 
da gmnde maioria dos lllasileiros sem clistinçifD<Ie Jiooleizas. 

Investidos do poder de dec;sio, r& acbo justo optarmos 
por algo que, a bem da vetdo,de, satisfaça o i»teresse de poucos em 
detrimento do vomade de nmitos. 

Nosso interior. e creio que posso estender esse pem:amento 
a todos os Estados brasileiros -, habitado pela esmag•dom maioria 
de brasileiros, é o maior beDcficlado pelo progmma "A Voz do 
Brasil", alravés do qual recebe as infomJJIÇÕOS politicas, sociais, 
econômicas e tantas outms que oc:onem no Pais e no mundo. 

Nem todos os meios de cormmicaçilo que temos são acessí
veis à maioria de nosso povo. Nas capitais e eidades mais populo
sas carem fartos os infmmativos . sejam revistas. jamais. o apue--
lho de televisão e o caDputador com sna parafernália de recursos 
que, bem ~ apenas .S classes mais aquinhoadas lhes tem 
acesso, onerosos que são aos bolsos de quem os possui. Infeliz. 
mem.e. mesma· sorte não têm os menos favorecldos9 que repre-
sentam a maioria dos bntsi1.ei:ros e que? no ~ contam cOm o 
rádio e este inestimável programa que lhes nana os fatos bavidos, 
feitos e a fazer por aqueles que dirige1P, seus destinos. ' 

Aímal,. somos mais de 151 milhões de ~ileiros- censo de 
1993 -, onde pouco mais de 30 milbões estão""' capitais e oolroS 
quase 120 miD:lões vivendo no interior, em pequenas cidades e zo
nas nnais, a maioria sem condições de possuir outro tipo de recep-
tor informativo qoe Dão seja o rádio. _ _ --

Estatísticas comprovam que. no Brasil, enqtiamo exiSteni em 
1<:m0 de 200 aparelhos de televisão para cada mil babitantes, são mais 
~ millões os aparelhos de rádio espalhados pelo Pais, a maioria fun
ciooando oomo únioo elo de ligaÇio entre commlldades i:Jteins e o 
que se passa pelo Brasil e pelo mundo. E Dão devemos nos esquecer 
de que OS aparelhos de televisilo estão ~ DOS gmndes cen
tros e nas c:apitais, oode DllS residências das classes de maia: poder 
~onãomroexistem dois oo mais r=ptores. 
~da ONU nos dá ci!Dcia do exttaotdinário vakr do 

rádiommll!ldoideiro, oode a!hme=o nos poises do Primeiro Mmdoo 
qwdalivodeste-. emlllllÍto, os aparelhos televisivos. Nos Estado< 
Unida< são S3S milhões de aparelhos de rádio cootia 205 milhões de TV 
S; m.A-.. sanam 68 mibões os I>dios e42 milhões as TV S; na GJit.-eFDmça são 3 aparelhos C!e rádio pr cadaapnelho de TV 
emtme; na China essa difereD;a aliDge a f'1'llCIÇ1io de 6 pr 1: são 213 
mibõesdeDdioscoma35 milhões de tclMsões. 

Resumindo. estimativas d3. Unesco concluem que hoje. no 
mundo, existem cen:a de 2 bilbões de aparelhos de rádio e pouco 
mais de 800 milbões de aparelhos de televisão. 

Sr. Presidente, SRA.s e s,._ Senado=: 
nA Voz do Brasil" é um dos mais eompletos programas in

formativos: deste País. Em cadeia nacional, sempre informativo e 
ednca1ivo, em horirio COIJSagrado e já como parte i»tegrante do 
quotidiano nacional, leva a quem interessa e desej3. saber o que 
t)COIIç em :oossa Pátria. iDfa'lllaÇÕeS as mais claras e objetivas:. 
não dirigidas. limitadas aos fatos ocooidos e isentas de quaisquer 
in~ de cu:abos politico, partidário "' religioso. 

E através da "Voz do Brasil" que os brasileiros são infOJDJa
dos das a~ das atitudes. dos debates, das intenções e das 
decisões políticas praticadas e adotadas, em todos os niveis sejam 
pelo Presidente da República ou sejam por seus Ministros; pelos 
Senado= e Deputados; Jll"lO Poder Judiciário; pelos 6rgãos fede
Iais: e até mesmo pela classe empresarial e sindicatos repre
sentativos da classe trabalhaclo<a. 

A n6s, parlamentares, indepmdentemente de nossas convicçõ
esideol6gicas ru posses materiais. nos é dada a garantiaeacertezade ... 
que nossos trabalhos SOião divulgados e chegario aos ouvidos dos 
bmsi!eiroo em gemi e, em parti<:ular, aos ouvidos daquelas que emn6s 
coofiam e nos outa:garam ahoma de represeolá-los no Legislativo. 

Sin<:erunollte, Dão canpreendo o gesto daqueles que, diante 
desse programa de tão grande alcance social e de inconteste valor 
educativo, querem sua limitação e mesmo sua extinção. __ 

Idéia a:mo esta Dão pode passar c:lesapeu:ebida sem ser dissecada 
·, fimdopllll<pJC vetJbam à fala seus vetdadeira; objeliv~boje ~ 
dossob~SJE~1Tl'lf'ttos inclusive o da ''adapaçió<Jerncxrltira''~ _ 

Indngo a Vossas Exce!êDcias: afinal, quai ootro progcllDll nos 
· rádios bmsileiroo é tão delnoaático quanto "A Voz do Blasil"? QJa1 
ootro progcllDll se dispõe a, democraticamente, infoaDar minnciosa
~ o que se passa no Executivo, no Legislalj.vo e no Judiciário? 

Particnlarmen~ conheço a excepciOOal audiência e sei o 
quanto é importante em Roraima o programa ''A Voz do Bmsil'', 
onde é ouvido tanto no interior quanto na capital E ouso afirmar, 
sem medo de comete< aleivosia, que o programa alcança a audiên
cla da quase totalidade dos que lá habitam. O mosmo creio oconer 
em ootrosEstado&. Aliás, recentemente ruvi as defesas dos DObres 
colegas Senadores Júlio Campos, Ramez Tebet e Nabor Júnia:, 
que eoahen::ram o programa e o testeDlllllho da Senadora Marina. 
Silva, relatando, emociODllda, ter sido interpelada por um coneli-
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gioõário seu OOiii a c0Iiiabiliz3.ção de suã âruâçãO Pananlentãr re:. morarem o seu clnqrieitteD.áriÕ~ Ã -liUOCra--aa~estakl. que nos últi-
gistiadaattavés da ''Voz do Btasil'~ mos meses vem revelando uma estranha ojeriza a todo e qualquer 

Eoc:emmdo. Sr. Presidenle, f100 feliz em poder infamar que Iam· tipo de iniciativa social por parte do Estado, admite a possibilidade 
'bém tramita. oo Congresso NaciaJa1, ainda m. Câmara, o Projeto de Leí de se extinguir a contriOOição compulsória que m.antém vivas 
de lllm= 112, de 1995, de autoria do"'*"' colega Ilep1tado Odehno aquelas imtituições. Essa mesma burocmcia, que não tem dado ao 
Leão, cujo too<"""""" oossa c:oosidetação e, quiÇá, coosiga sua "'""'•' Pxesidente Fernando Henrique Cardoso a assessa:ia adequada para 
çOO e saDção.. por tratar-se de estenderam Executivos Estaduais e Câma- que ele posSa cOlocar em prática os projetes sociais de seu Gover-
ras Mmicipais CG bcoelícios que o I"'8GGDl" "A Voz do Brnsi.l" distingue no, investe agora contia tudo que já foi feito rto campo das relaçõ
hoje aa; Poderes .Judiciário, Executivo e Legislativo Fedezal. A este, ape- es Extado-Jndividuo. O mais grave de tudo é que os mlopes de 
sar de olljetivos rndici!rnmte cattrndit6rias, foi apensadó o Projeto 292, plantão assestam as baterias do casnísruo coniia duas iDstiD]içÕÕs 
de 1995,aquemerefiroDesteptmmciamedo · que sempre se revela.xam produtivas e realizadcras, promovendo 

Em o que tinha a dizer. um saudável intetcâmbio entre patiões e empregados. 
Obrigada. Admltir·se a perspectiva de se encetrar as atividades das 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.) ·Sr. Pxesideu- duas insdmições já seria, por si s6, um aio de iirespoosabilidade 

te, SI's e Srs. Senadores, a Associação Goiaua do Ministério Pú- social, não oompatível oom as idéias que o Presidente da Repúbli
blico está comemorando hoje os seus 28 anos de fundação, com catem paxa o setor. O aprofimdameor_o desses estudos ~ ser 
diversas festividades que fazem justiça à importância dessa imti- encarado oomo uma autêntica conspiração oonlia a Nação, porque 
tuição na magistrn!UI3. do meu Estado. O possidente do Supremo isso somente produziria prejlfzos.ilrecupetáveis no já oombaliclo e 
Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, é UJl1 dos convida- polêmicc relacionamento emprega~pregadcr. 
dos especiais, e está levando para debate uma tese cOm a qual con- As tímidas incursões do Estado para melhorar as condições 
cordo inteiramente. Nossa principal autoridade do selar judiciário de vida dos cidadãCG podem até ser justificadas pela crônica falta 
defende a rápida implantação do Juizado das Pequenas Causas em de recursos no Erário. -Em vários casos, o Estado mUitas vezes 
todos os Estados, Como fozma de desobstruir a Justiça e facilitar a quer, mas não pode. Mas é inadmissível que o Estado, em não po... 
Vida do-cidadão. - · - - - dendo fazei", insista em silcatear o que já foi feito. 

~>embro-me bem que a idéia tem mais de quinze anos, e vem Todos nós, Sr. Pxesiden!e, Srn. Senadores e SI's Senadoras, 
do tempo em que o Ministro Hélio Bel!Iio ocupou a Seaetaria de somos testemunhas da benéfica participação que o SESC e ó SE
Des~. Por faha de legislação especilica, o !Ui>ado das NAC tém tido nas tíltimas décadas no ccntexto social do País. 
Pequenas Causas não passoo do campo das intenções, exceto em es- Apenas pam refrescar a memória dessa burocmcia insensível, que 
cassas localizações que ocmaam timiclam.ente ao longo desse perlo- _ os ameaça com as tenazes de uma. modernidade coléri~ eU me 
do. Per isso, coosideno oportuna a !emlnnça do Ministro Pertence, permitiria desenvolver algumas considernções sobre o que o Servi· 
que tem razOOs, experiência e autoridade suficientes para reclamar ço Nacicnal de Aprendizagem Comercial e o Serviço Social do 

_ações: objetivac; do Cao,gresso pata avançar nesse projeto. Comércio já realizaram em favor desta Nação. 
O projeto teve origem na Câmar.t dos Dep.1tados, sofreu O SENAC foi criado com a missão de fOimar e aperfeiçoar 

grandes modificaç_ões no Senado, e voltou ã casa de origem para profissionais pa:m o atendimento das necessidades de qualificação 
nova tramitação. E natural esperar que o Legislativo, com sua vo- de mão-de--obia. no seior de comércio e serviços. OS empresários 
cação de afmldade com as causas populares, agilize a aprovação do setor contribuem oom 1% da follia de pagamento de suas em· 
dessa conquista para ampai3! OS cidadãos mais humildes, que têm presas pata manter a enlidade. Ctu seuS 49 aDCG de existência O 
sede de justiça e parcas condições pam a defesa de seus direitos. SENAC já fortuOU mais de 22 milhões de profissialláis no Biasil. 
Pequenas peudéncias do quotidianc leriam soluções ripidas, infor- Recebe cerca de I milhão e 400 mil alunos por anc em 1.700 mu· 
meis, evitando que os pobres fiqu"'!' sujeitos â leuticlão do trunite ju· nicípios. A JnstitulçãO Conta com 715 esoolas, além de cursOS de 
diciário. A verdade é que os pobres não vão à JUstiça por falta de re- Ensirto à Distância e Unidades Móveis pam quem IJik) tem tempo 00 
CUISOS. Haveria amparo pam questões do dia~ oomo a reclama- esc:ola J;IÓxima Oferece 2 mil difem1es = oos Dfveis de instru· 
ção CO!IIra um serviço mal executado, oo CO!IIra a COO!Jllll de merca- 111f7!!aÇlk>, qnalificafr>, aperl'eiçoarnento e pós-grnduaçã:l. Pa!a que re 
daria danificada. As scluções sobre pequenos acidentes de tcinsito se- lfDha idéia da magnitude ~~revele-se que sanette no 
riam um ootro exemplo a enOODI!3r caJDÍI!hÕ rãpido na Justiça. Em anoJl"S!!OooSENACtaali7oo5milhõesdeiXJmaJJa. 
entrevista !"blicada hoje no O Popular, o principal 6!gão de impren· Orn, Sr. Presidente, Srs. Senadores e SI's Sanadoras, que socie
sa de meu Estado, o Ministro pede, cem razão, a agilidade possivel no dade OQlanizada ~passivamente cem o desaparecimento ou 
processo de aprovação âo projeto. Ele afuma <F.Je, aprovada a propos- o esvaziarnmto de uma instituição que presta mn serviço tão imPor-
ta, dirigi:rã o alvo de suas ccbrnnças para os tribunais de justiça e para tante aos cidadãos e ao desenvolvimento do País? Não 5e trata apenas 
os govemos estaduais F.m. Goiás. cõm a indesm.entivel sensibilidade da qualidade itrefutável de seus cursos. O SENA.C é muito mais do 
do Govemador Maguito Vilela pam com as causas popllares, esta! que isso. Ele prepantpessoasparnoexerciciodacidadanlaefannaci
certo de que, conquistado o respaldo legal, teremCG implalllada Iapi· cjadãos coosciellles do que~ e do que querem. 
d:amen1e a jlstiça. dos pobres. Essa bandeira de dernraatização da Somente os tolos e os omissos acomodados ignorariam o 
justiça, ccmo a considern o presidente do Supremo Tribunal Federnl, fato ilrecusável de que o SENAC é hoje no Brasil o grande res· 
tem desde já o meu apoio e a minha <fetenninaçio no sentido de tor- ponsável pela formação de um novo trabalhador: um trabalhador 
ná-la viável, quando voltar a ser discutida no Senado. que não apenas realiza tarefas repetitivas, mas que possui sólida 

Era o que tinha a dizer. base de conhecimentos gerais, criatividade frente a novas sitllaçõ-
Muito obrigado. , es, preparo para adaptar ... às mudanças ccnstantes do mercado de 
O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB·ES.) • Sr. trabalho e parn tiabalhar em equipe, enfim, um trabalhador que 

Presidente. sn e Srs. Senadores, criados em 1946. graças a uma exerça a sua proÍISSão com pleno conhecimento de cansa. _ 
vitoriosa parceria entre o Govemo Federal e a iniciativa privada. o Já o Serviço Social do Co.métcio, que tem o mesmo teJIIlX> 
SENAC - Sexviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o de vida do SENAC, vem contribuindo, por seu tnmo, para a me
SESC- ServiÇo Social do Comércio, côtrem o risco de não come- lhori.a do padrão de vida dos comerciáriOs e de suas famílias. O 
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SESC está presente em todo o País com uma infci.-eStnifuia 'de 
centros de atividades, colónias de férias.. hospedarias. clínicas 
odontológicas. teatros, restaurantes, ginásios e balneários. Os_ críti
cos do programa considemm o SESC protocionista e pexrlulário, 
como se o lazer tivesse que ser apenas um privilégio dos ricos. A 
clientela do Serviço Social do Comércio é basicamente fOIID.ada 
por comen::iários de baixa renda e seus fa.miliares. pessoas que vi
vem em médias e grandes cidades e que. em sua maioria - 76,6% -
recebem menos de três salários lllÍiiliiiós por mês. Na faixa de até 
quatro salários mínimos, o contingente é-maior- 84,7%. A buro
cracia que avança sobre o SESC entende que a contribuição dos 
empresários do comércio, COtiOspondeDio a I ,5% da folha de pa
gamento de suas emp:esas deveria ser utilizada pelos próprios etri~ 
presários, reduzindo seus custos e permitindo que eles possam 
contratar mais. pagar melhor e vender mais barato. 

Este raciocínio nãda mais é do que um silogismo croCL Na 
prática, a adoção dessa m<dida, ao invés dos efeitos jl<elendidos, 
resultará pura e simplesmo:nte"" absorção pela._ .. dos recur
sos antes ·destinadoS à área social, sem a contiapartida esperada 
pela proposta da buroctacia estatal. EDiidades como o SESC, SB
NAC, SESI e SENA!, que têm prestado serviços aos quais grande 
parte da população brasileita. não tem acesso, ficarão com suas ati
vidades inviabilizadas .e depois desaparecerão. 

Com relação ao SESC, só no ano passado foram cerca.de 
200 milhões de atendimentos realizados e que deixaxão de 'ser 
prestados:. coo.sulras médicas e odontológicas. refeições, aulas de 
pm..escolar, cw:sos para adolescentes e adultos e muitas outras 
ações que toplaDl menos sofridaS a-Vida do trabalhador brasileiro. 
A contribuição do empresário para o SESC não é e nunca foi des- -
pesa. mas sim um inVestimento social de grande retomo. Os tJ:aba
Jhadore$ sabem disso, os empresários sabem <!isso. Só a máquina 

-.rdministrnt;va é que permanece cega diante de tantas evidências. 
Es;tou certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores e sn Senadoras, 

de que o Presidente Femando Henrique, com o poder do seu cargo 
e com a força de suas convicções liberais, tomará as medidas ade
quadas para matar no nascedouro esta autêntica conspiração contra 

. o SENAC e o SESC, ensejando, com _toda justiça e merecirDento 
maior, que as duas instituições comemorem o seU cin~ntenáriO e 
que se m:rastem. na esteira do tempo, desenvolvendo a sua missão 
pacificadora entre os trabalhadaes e empresários do todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - Nada mais 
havendo a tr.tta.r .. a Presidência vai encenar os trabafuos. , 

Está ~nceuada a sessão. 

(Levanta-se a sessão _às llh39min.) 

ATADA121'SESSÃODELmERATIVAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 1995 

(Pubijcada no DCN, Seção n, de16 de agosto de 1995) 

REI7FICAÇÃO 

No sUmário da ata, na página 13~ z• cohma, no item 
2.2.10- Requerimentos 

Onde se lê: . . 
- N" 1.086, de 1995, de autoria do Senador Ney Suassuna, 

solicitando ao Ministro da Agricu'Itura, Abastecimento e Reforma 
Agtária informações que menciona. 

Leia-se: 
- N" 1.086, de 1995, de autoria do Senador Noy Suasswla, 

solicitando a convocação do Ministro da Agricultura, Abasteci
mento e Reforma Agrária ~prestar as infOIIDações que mencio-
na perante o Plenário. · 

ATA DA 129' SESSÃO DELIBERATIV A ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicada no DCN, Seção II, de 25 de agosto de 1995) 

IIETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, na página 14508, 1" coluna. no item 
1.2.7 - CoiilUD.icações da Presidência referente à aprovação dos 
réqu'erimentos ~ informação a MiDimos de Estado, exclua-se, por 
inclusão indevida, o Requerimento n° 1.086, de 1995. 

·-·-··-··-··---·---··---------··-----------
No texto da ata, ~·página·14538, t•co!una. na fala da Pre

sidência referente à aprovação de requerimentoS de informação a 
Ministros de Estado. exclua-sé. por inclusão indevida. o Requeri-:.. 
menton° 1..086. de 1995. 

Ata_da,_l31 a Sessão Não Deliberativa, em 28 de agosto de 1995 
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Antônio Carlos Valadares. 

·Gerson Camata, Osmar Dias e Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) ._ Declaro aberta a 
sessão. 

Sob a prcteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I • Secretário procederá ~ leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

AVISO 

Brnsília, 24 do agosto de 1995 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Samey 
Senado l'edeta1 da República 
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Senhor Senada", O Sipam tem por fmalidade dar suporte e difundir conheci
Ao cumprimentar Vossa Excel&.cia. referimo-nos à Mensa~ mentos que propiciein à ação integrada dos órgãos governamentais 

gem Presidencial n• 858, de 11 de agosto de 1995, que solicita na Amazônia Legal. criando-se as oondições requeridas para im
adequar, por meio de votação dessa Casa do Congn:sso Naciaoal, plementar-se o desenvolvimento da região. 
as ..soluções que coneedem autorização para as operações de·Cié- : p s· é . • • tê • 
dito externo indispensáveis à implementação do Projeto Sivam. 0: sua v~ 0 lVam uma ooncepçao SIS .IIUca que em-

' . do · . Jm!'ga me.tos- cqwpemeotos.. software e pessoal. cledmando.se à ço. 
As razões detenmnantes ref~~ pedido prendem-se ~ fa!" de leta, P""'""Sammto e difusão de dados sobre a Amazônia. Envolye a 
que a empresa Esca S.A. não tnaJS irá desempenhar as atnbuições Vl .... ,.__,_ do ~ -~- ( < ~- • '-··-•· do -
d • d d • · -•- públ" • 1· -~ ....,...,... _.., que o mu~ DllUS a.....,..~ que a e J..Dtegm ~ o projeto. por mottvos que :MIV ICOS. lmp Ican- simples pror.eção ao vôo). a roleta de dados ambientais para uso cor-
do a nece~ adequação das resoluções 80 momento ~te. rente e planejamenlo fubJro e uma rede de telecomunicações que 

Considerando oportuno reafiimal' a Vossa Excelêncta nossa permite transmitir coubecimentos para difereDtes u ári 
irrestritã. convicção de que. mais uma vez. o Senado Fedentl da su os. 
República, ao aprovar as modificações pretendidas, estará dando Essa gama de recursos possibilita ao Sivam coletar a maior 
aval a um programa de extrema relevância esiiatégica para o Bm- e mais completa massa de infOIIDaÇÕeS sobre a Amazônia, proces
sile cujos propósitos transcendem o instante aluai, representando, sá-las, elaborar cenmos para uso dos diferentes clientes do Siste
em verdade, especial legado às gerações futuras. ma de Proteção da Amazônia (Sipam) e peonitir a adoção de me-

Com efeito, nobre Senador~ notamos a Vossa Excelência a didas de curto prazo ou dar suporte. a longo prazo, a planejamen
irretorquivel posição do p.ca~tivo quanto à Unportância, para o tos integrados pam politicas regionais, TeSpeitando-se a competên-
País, da implantaçio desse projeto. Essa disposição, claiamente cia institucional dos organismos envolvidos. · 
expressa pelo Presidente da República. baseia-se no recollbeci· • . . • • . . . ~ _ 
mento da u~enle necessidade de integrar, efetivame.Dte, a xegião . ~ un: projeto de na~za. etv~. não ob~te a ~ 
amazônica ao Brasil, aiiavés de politicas coosistentes e coordena- do Ministério da A~rooãutica na sua rmp~, tendo em vista a 
das. o que. ao longo dos últimos anos, tem-se mostrado impraticá- experiência desse .Orgão na administia~o de siStemas comp_lexos 
vel. em .face da dispersão das informações o dos meios, q~ e:qL· e de _gestão in~~ a ex~n;q:'lo dos ~indactas_. ~a ~fa ~ ~ta
cerba custos e dificulta a ação de governo. lação e coosohdação partiCipam maiS de 30 (trinta) lnstitutçoes: 

No intuito de fornecer subsídios mais elaborados para emi- govemimentais ~ ~za não-militar, as quais serão operadoms 
quecer a fundamentação do julgamento de Vossa Exceléncia, per-~ e, também, usnmos do SIStema. 
mitimo-nos colocar, em apenso, um doaJ.mento que tece importan-
tes considerações sobre o Sivam. para o qual encarecidamente pe- ... 
dimos atenção. Importantes dados sobre o Sivam 

Estamos seguros de que Vossa Exceléncia,. em defesa do in-
teresse maior da Nação. pelo seu voto,. concederá autorizçaão para 

que as resoluções, anteriormente aprovadas nessa Casa. sejam 
adaptadas, adequando-as à realidade presente, e assegurando via
bilidade ao Projeto Sivam. essencial pam o desenvolvimenio e o 

, bem-estar social na região da qúal Vossa Excelência é R:pre
sentante no Senado da República. ... 

Atenciosamente,- Ten.-Brig.-do-Ar Mauro José Miranda 
Gandra, Ministro de Estado da Aeronáutica - Embaixador Ro
naldo Mota Sardeoberg. ~o de Assutrlos Esiiatégicos da 
Presidéncia da República. \ 

PROJETO SIPAM'SNAM 

O Governo btasileiro vem destinando. ao longo de sucessi
vas administrações, significativa atenção à região Amazônica., no
sentido de promover a desejada harmonia elllre o processo de de
senvolvimento sócio-econômicos e as necessidades ambientais e 
humanas. 

Apesar do esforço dos órgãos governamentais, não tem Sido 
possível alcançar os resultados esperados devido à insufiCiência de 
meios capazes de gerar conhecimento abrangente sobre as poten
cialidades e limitações da região, permitindo bali= as ações na 
busca do equilíbrio pretendido. 

Nesse contexto, em setembro de 1990 o Presidente da Repúbli
ca aprovou Exposição de Mltivos do Ministro da Justiça. cm coujun
to com os Ministroo da Aerooáutica e da Seeretaria de Àssuntos Es
tiatégicos da Presidéncia da República, dando origem à concepção do 
Sistema de Proleção da Amazôoia (SIPAM) e de seu instrumento téc
nico, o Sistema de Vigilância da A.t!Ja:r!lnia (Sivam). 

1 - O custo total do projeto é da ordem de US$1,4 bilbão, 
destinados a aplicação nas seguimes ái1:as de atuação: vigi!Sncia aé
rea. seusoreamedto aéreo, sensoreamento a;nbienta!, deteeçáo I>dar, 
radiodetemrinação. inteligEOOa elelromagnética, lralameDio e visuali
zaçãO de dados, telecanunicações (telefooes, fax, antenas e linhas), 
auxílios i navegação aéreà. aprimoramento da capacidade de reoep
çáo de imagens e dados e dados do lNPE, além da manutenção e sec
viços oo Brasil Desse vala, 38% (530 millrões de dólares) """"":. 
poudem a investimeutos a efetuar ein empresas e indústrias br:asilei
ras, para a compta de material e realização de serviços, gerando em
pregos e plano de caxga de médio e longo prazos. . . 

2 - As oito aeronaves tipo Brasília, ctijas aquiSições desu
nam-se ao emprego nos sensoreamentos e DO controle do tráfego 
aéreo, são fabricadas pela Embraer. refletindo o incentivo e o cui
dado com a indllstria aeronáutica nacionaL 

3 - Haverá um substancial incremento na eapacidade de 
transmissão de voz e texto, por meio- da implantação de modema 
rede de telecolllllJlicações, a exemplo, entre outros, das 185 ante
nas de transmissão via satélite, dos 600 aparelhos telefônicoslter
minais de Fax e tenninais de textos que serão instalados em dife
rentes localidades da região. 

4 - Somellle com taxas que passaiio a ser recolhida peio 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, quando o Sivam 
vier a integrar-se a todo o sistema. DACfA, estão estimadas recei
tas da ordem de US$75 milbõeslano, por: volta do ano 2000, ge
rando impottantes reamos para reinversão Do Projeto. --

Nesse mesmo racioánio, can valores ainda nli<><juantific 
encootiam-se os produios originados das infamações de in:rageamen
to fomecidos pelos meios de seusoreamento remoto, área sob os cui
dados do Instituto Nacional de Pesquisas &pociais -INPE. 

5 - No campo dos Recursos Humanos, com a plena opera
ção dos Sistemas, ltaverá o envolvimento de cerca de 2.000 pes-
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soas, isto é, -Significando novas oportwlidades de empregos, em es
pecial~ .oíveis técniCo e superior~ na região da Amazônia Legal. 

6 - Mesmo representando valoreS intangíveis, podo-se ava
liar os reflexos positivos e os beneficies valiosos no campo do 
bem-estar social- isto é. incremento nas teleconmnicações, segu
rança de vôo e apoio aos âElios de saúde-, bem como sobte a 61i
ca do desenvolvimento- ou seja,. geração de energia elétrica a bai
xo custo, em I3Zão da constroição de pequenas C<Dliais hidrelélri
cas - PCH, já projetadas pelas subsidiárias locais da E!etrobras e a 
difusáo de dados confiáveis par.1 a agricullma (previsão de estia
gens e chuvas, condição do uso do solo, navegabilidade dos rios), 
indústrias (coof!llbilidade nos muílios à navegação aérea e fluvial 
paza escoamento da produção) e •eompaubamento dos prqgmmas 
de implantação do Zoneamento Eca:tômico-Eoológioo na região. 

Tais dados atestam a cliv=idade das áreaS de almmg&lcia 
do JrOjeto, validando a opartunldade e os custos/benefícios, por 
cooseguinte também refletindo a preocupação do Govemo em di
recionar importante• esfoiços par.1 propot'CÍooar o-necessário de
senvolvimento sustentável dessa xegião que guaida, em si, extrema 
relevância estmtégica pano o futuro do BmsiL 

- há un.allimidade ~s Govemos Regionais em recoJJbecer 
sua importância para a inteS:mção e o desenvolvimento sustentáVel 
da Amazônia; 

- haverá auto-su<teDlação, na operação do Sistema, através 
da arrecadação oriunda dos serviços prestados; 

- será concedida A sociedade acadêmica, cientlfica e cultu
ral do Pals o acesso gratuito e imediato, via rede, a coobecimentos 
integrados, femunenta de grande valia para a pesquisa e os estudos 
sobre a regiáo; 

- será exm:ido efelivo controle sobte a Amazônia, não s6 
em seu espaço aéreo, mas, sobRtudo, no uso dos reamos hídricos 
e da biodiversidade, na ocom!ncia de desmatamentos e queimadas, 
no assentamento e movimentação das populações indfgenas, na vi
gilância das frooteiras tmesttes e no suporte à repressão ao con
lnl)xmdo, llliiCdiáfico e garimpagem ilegal; e 

- pemútitá, em futuro próximo, a aproximação, em bases 
sólidas e COilCidas, com os demais paises da região, aiDaado como 
suporte à integr.tção, num ~ de cooperação par.1 o desen~ 
volvimento regional a nivel intemeciooal 

É o SeiÍàdo FedeiaL em sua condição de Casa do Congres-
so. que, pelo equih'brio no número de representanres por Estado, 
dá consistência à Federação e pennite a adoção de políticas gover
nameDlals de natumza global, onde o interesse nacional se sobre
põe às demaodas regioaals. 

Como é do dom!nio público, a empresa Esca SI A, que foni 
st>leciooada pano realizar as atividades de integr.tção dos si<temas, 
teve sua participação cancelada no projeto, em vi:rtnde de proeedi
meDlos incorretos por ela praticados. 

. É nesse cenário que se espera a ratificação da autorização, 
Nesse quacJÍO, foi de capital im.portânciã a ação do Governo já antes concedida, pam que o Govemo possa implementar o Si

que. airavés de acurada investigação, chegou aos desvios cometi- vam. Sem dúvida,. por significar um Projeto vital pata a Amazônia, 
dos pela empresa, redundando na sua desqualificação pano peosSe- -é estratégii:o pano o Pals . .CTen. Brig.-do-Ar Mauro José Mirait~ 
guir excet:eendo as alividades que lhe eram alribufdas. da Gandra, Ministro de Estado da Aerooáutica- Embalsador Ro-

A outra empresa participaritO do projeto como llder do oon- nald.o Mota San!~~· Secretário de AssuDlos Estzatégicos da 
sóo:cio de fomecedoi:es, Raytheon Compxoy, permaneceo no seu PresidéllClll da Repoblica. 
papel sem qualquer alteração. 

Com o objetivo de evitar solução de continuidade ao pro
grama de implaotação, foi 8lltori7ada a assinablra do Con!Iato Co
mercial com a Empresa Raytheon para o fornecimento de bens e 
serviços. f1C30do o G?vemo, através do Ministério da Aeronáuti
ca. responsável pela =lização das tarefas de integmçilo, assegu-
rando-se: ~ 

-obediência aos valore& antoriudos pari o fmanciamento; 
- gazanlia de que os valores atribuídos. à Raytheon =-

ponderiam exchtsiva.mente ~o fomecimento de~ e serviços; e 
- garantia de que ao Governo seriam concedidos os recur

sos destinados às atividades de integração, e' à realização das obtas 
civis relativas ao Sivam. 

Essa alternativa, eD!retanto~ s6 setá factível se o Senado Fe
detalalltorizar adequação das Resoluções já aprovadas à realidade 
amai. uma vez que naqueles documentos, que pen:nitiram as ope
rações de crédito externo, a Empresa Esca encontra-se nominal
mente citada como Integradora Brasilei::ta. 

Portanto. para tomar viável o prosseguimento do Projeto, 
estão sendo solicitadas as alterações nas Resoluções, por meio de 
Memagem Presidencial. as quais não mudam a essência do que 
foca autorizado pano o fmaociamento. As moclifJCações visam, tão
somente, a destinar à aplicação pelo Governo daquilo que estava 
alocado à Esca, mantendo inallaado o restante do seu conteúdo. 

Em resu~ temos um Projeto reconhecidamente estratégi
co pano o Pais, oode: 

-estão gar;mtYJos os recursos pam a sua completa execução; 
- o Govemo brasileiro tem profundo interesse em sua im-

plaDlação, pois representa a solução poss!vel pano a equação dos 
problemas e definição de políticas COlDP"teDles pano a regiáo; 

PROJETO SIV AM 

Com relação a maféria divulgada pela imprensa sobre o re
sultado de CCilOOttência realizada nos Estados Unidos par.t instala
ção de um novo sistema (coi:Jhecido como 'Wide Aiea Augmenta
lion System- W AAS") de cootrole do espaço aéreo naquele pais," 
·vale destacar os seguintes polllos: 

1 - O Sistema a ser instalado destina-se, exclusivameDte ao 
controle de tráfego aéreo, isto é, visa a COIJ.lrolar tão-somente aero
naves cooperativas (amigas); portanto, não possui capacidade pano 
executar vigilância aérea, ou seja, identificar e agir sobre aercna
ves ~tivas (clandestinas). 

2- O "W AAS" está sendo desenvolvido com a fmalidade 
de propiciar capacidade de navegação aérea e de apeoximação de 
precisão para aeronaves, prevendo-se a iDstalação de estações-ra
dares fixas e a utilização de satélites e demais periféricos, difereo
temente do que se propõe o SIV AM, o qual incorpora vasta gama 
de sensores ambieDlals (de superficie, aéreos e satélites), rede de 
telecomunicações e sofisticado si<tema de tratamento de dados e 
onde o Dlvestimento destinado a. radares alcança, apenas. 20% dos 
valores totais. · 

3 -Para o início das oPeritções do "W AAS", haverá a obri
gatoriedade de que todas as .....,..ves, de pequeno, médio e grande 
portes. tenham Íilc:orpOradO equipamentos de CCU!!JDiatções via satéli-
te e de Sistema Global de Posicionamento (GPS), significando a apli
cação, por parte dos p:oprietálios de aviões, de substanciais invesli
meotos, as quais iriío refletir-se nos rustos to<als do projeto. 
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Finafmente, os objetivos dos Sistemas são absolutamente düe
rencia.dos: o aTDM'Íamo resume-se ao apoio à navegação e ao c:orarole 
de lráfego aéteo; o Sivam, além da nave~ e o QOillrole de lráfego 
aéreo, ._ a vigilância aérea, a mooila:açio~ambiental, o eoolrole 
de oormmkações e a gestão ittegalda de ações govcmammtais 

MENSAGEMN" 858 

Excelent!ssimo Senha: Presidente do Senado Fedem!, 
Dirijo-me a Vossa Excelência, ante as disposições do inciso 

V do art. 52 da Constituição Federal, no sentido de solicitar a essa 
Casa do Congresso Nacional a adequação das Resoluções n• 91, 
93, 95, 96 e 97, datadas de 27 de dezembro de 1994, às condições 
boje visentes, pam pennitir a imp)ement•çio do Sistema de Vigi
lância da Arnazllnia (Projeto SIV AM), pam o qual fomm aprova
dos nesse Senado da República os financiamentos necessários, 
confOI!Ue par= do seu ilJstio Relatar, Semdo<Gilbetto Mimnda. 

resse nacional, no resguardo da e:mpresa brasileira. tendo em vista 
o valor estmtégico do Projeto, aspecto esse que foi considerado 
pelo ilustre Relator da matéria, Senador Gilbetto Miiapda, em seu 
parecer. 

2. Como é do conhecimento de Vossa Exce1ênçia, a ESCA 
foi amsada de envolver-se em fraude previdenciária., e não haven
do apresentado em tempo 1ÍtÍ! a documentação necessária pam ha
bilitar-se a assinar Cootmto Comm:iai can o Governo, foi afasta
da do processo de implanlação do projeto SIV AM Restoo, assim, 
apenas a emp«Sa norte-americaua Raytheon Company, ca:n a 
qual foi assinado C011IIato comercial, em 27 de maio de 1995. O 
Governo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a cxmtar da data de 
assinatura desse instrumento, indi<:oJá empresa b1l!sileim pam exe
cutar as tarefas de integmçio ou assnmini tais atividades, can ab
sorção do pessoal técnico daquela..,__ 

3. O acatamento às observações expedidas pelo Senado Fe
deral quanto à participação da empresa lnsileim no processo de 

2.1Íem sabe V<issa:.ExcelêiWia que a empr:esã Esca _ Enge- contratação, como =bstanciadas nas resoluções, está integral-
nharia de Sistemas de Controle e Automação S.A. -, que faa sele- mente acolhido oo Contmto Cometcial. o qual preserva~ partici
cionada pam prestar o serviço de integração do sistema, não tendo paçio e mantêm no domlnio nacional o acervo de conhecimentos 
aprcsenlado, em tempo hábil. a documentação necessária pam ba- técnicos e dados estratégicos contidos no Projeto. 
bilitá-la a assinar o Contrato Canercial. foi afastada do processo. 4. É eondlção, sine qua noa, pama entrada em vigoc desse 
Dessa forma, o Governo estabeleceu o prazo de 120 (cen!O e vin- Contmto Comercial a assinalura dos COillrlllos de financiamento, 
te) dàs,·a contar da data de assinatura do Contmto Cometcial oom pam o que se faz necessário adequar as resoluções do Senado ã 
a empzesa norte-americana Raytheon Company, ooon:ida em 27 realidade atual, uma vez que a ·-ESCA pelas I3ZÕes men
de ~o de 1995, a f"7' de delem!inar a exea~ção de uma solução cionadas, não mais possni as qualificações Ie~ J?IIIll continuar 
deflllltiva pam a maténa. . cano a empresa integmdom do Sistema. Essa confannação não 

3. Assim, solicit.o a Vossa ExcelêiWia dar cmoo à presente -implicará modificação nas :"'gms estabe~ pelas '"'?loções, 
mensagem. com a finalidade de adequar o texto das resoluções tampooco nas Rgms e condições de financimnento, as qutus foram 

-~encionadas à Iealidade atua1, de sorte que, em sua nova redação. analjsad~s e aprovadas pelo Ministério da Fazmda, ~antes da 
sejam coocedidas ao Govemo~ por intermédio da Comissão para aprovaçao do ~ FederaL Resumem-se as alterações ora Jro
eoordenação do Projeto Sivam (CCSIV AM), todas as condições postas ao segum,_te: 
·para realizar as tarefas anteriOIDJ.ente cometidas à Esca, garantin- -- · ··-a· :..: -retificar ·o valor tcXaJ do rman~ento ~ 
do-lhe a destinação, no Cont.Iato Comercial. dos recursos disponí- US$l,395,()()tl000.00 (um bilhão, trezentos e noventa e cinco mi
veis nos Contratos de Financiamento. confcm::De detalbado Da Ex- Ihões de d6lares --.norte-~ericanos) ao invés de 
posição de Motivos Conjmta que me foi encarnmbada por S. Ex•s US$1,395,100,000.00 (uin bilhão, trezentos(, noventa e cinco mi
os Senhores Ministro da Aeronáutica e Secretário de Assuntos Es- lbões e cem mil dólares norte-americanos), de modo a atender ao 
t:ratégicos da Presidência da República, cuja cópia jlnto ã presente montante global do fmaociamento concedido; 
para ~Ihor entendimento. ~ b - garantir. no Contrato Comezcial, Um montante no valor 

de US$360,000,000.00 (tt:ezerifus e sessenta milhões de dóla...s 
norte-americanos), do total financiado, a serem aplicados pela Co
missão para Coordenação do Projeto Sivam (CCSIV AM) da se
guinte forma: 

4. P()[' oportuno, notaria a Vossa Excelência que o Contrato 
Comercial assinado COill a Raytheon Company, será novado em 
função da aprovação, pelo Senado da R"!'!Íblica, das resoluções 
que viabilizam os Contratos de Financiamento, porquanto a essa 
delibernção subcmfula-se a validade daquele diploma contratuaL 

Brasília, II de agosto de 1995.-Fernando Henrique Car
doso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONJUNTA N" 27 

Brnsília, 10 de agosto de 1995 
Excelen6ssimo Senha: Presidente da Repíblica, 
Em data de 27 de dezembro de 1994, o Senado Fedeta!, por 

interméclio das Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 97, aprovou a con
tratação das operações de cnlclito extemo destinadas ao fmancia
memo do Projeto do Sistema de Vigilància da Amazônia (SI
V AM). Os textos dessas '-"SSluções. em seus arts. 3" e 4°, incorpo
raram a mesma Rdação, dispondo, portanto, de maneim idêntica, 
sobre a aplicaçãci dos =os aprovados e oominando a ESCA
Engenl!aria de Sistema de Coutrole e Automação S.A. - como be
neficiária, para os efeitos de pagamento da Jl"'Staçio dos SOIViços 
relativos à integração daquele s~. Essa posição tefletiu o inte-

b.l - US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares noite
americanos).. relativos aos sexviços de integração; 

b.2- US$170.000,000.00 (cento e setenta milhões de dóla
res norte-americanos) relativos aos serviços, equipamentos e for
necimentos complemetúareS essenciais à implantação do Sivam; e 

b3 - US$1 10.000,000.00 (ceoto e dez milhões de dólares 
norte-americanos) relativos às obras civis do Sivam. 

c - atribuir ã Raytheon Company e suas subeontmtadas, no 
Contmto Comercial, o valor de US$1,035,000,000.00 (um bilhilo 
e trinta e cinco-milhões de d61ares norte-americanos) do total fi
nanciado, relativos aos fomecimenros de bens e serviços; 

d - revisar editoriaÍmente a ...dação dos Contmtos de Fi
nancíamentos,. introduzindó as correções de natureza administrati
va que se fLZereill necessárias pau adequação ao Contrato Comer
cial, excluindo dos textos as refeiên.cias à empresa ESCA S.A. e 
ao Coos6rcio Raytheon Company/ESCA S.A.. 

S. Ante Ó exposio, solicitamos a Vossa Excelência encaJ:Iii~ 
nbar Mensagem ao Senado Fedetal, no sentido de adequar as Re-



440 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

soluções mencionadas, dando-lhes redaçáo que permita ao Gover- I- identif'ICal' as situações dos servidores ql;Janto à esta.bili-
no realizar as tarefas anterionnente cometidas à ESCA. dade no serviço público; 

6. Por oporD.midade, :r;tc:tarla a VoSsa Excelêiicia que c>Con- --- II - propiciar remanejamento de servidores puôlicos fede-
trato Cometcial. assinado com a Raytheon Company, será novado tais para ootras .localid•des ou para outros órgãos ou entidades 
em função da aprovação, pelo Senado Federal. das Resoluções que onde seus se1Viços sejam mais ne<:es$]os; 
viabilizam os contratos de financiamimto, porquanto a essa deh"be- m - apurar a legalidade das aaunnlações de cargos e em-
ração subordina-se a validade daquele diploma contratuaL pregos públicos; 

7. JuDiamos, fmalmente, minuta de Mensagem solicitada- IV- apurar possíveis úregiJ!aridades de qualquer espécie na 
RespeitoSanlen,.. - Mauro José Miranda Ganclra, Mini5- ocupação e no exercício de cargos públicos. 

tro de Es,!ado -da Aeronáutica - Rooaldo Mota Sardenberg, Se- Parágrafo único. Tenninado o prazo estabelecido para o re-
cretário de Assuntos Estratégicos da Presid<ncia_da República. eadastrameDto, os 6!gios e entidades da adrninistnção federal sns

penderiio o pagamento dos sezvidores que não tiverem se recadas-

OFÍCIOS 

DOI0 SECRETÁRIODACÂMARADOSDEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Federal au
tógrafos dps·segldntes pro~I<Js: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 103, DE 1995 
(N° 3.482192, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o n:cadastrameo!G dos servidores 
públicos federais. 

O Congresso NacioDal decreta: 

trado até que tal exigência seja cumprida. · 
Art. 4• As despesas resultantes da exerução desta lei corre

rão à Conta das dotações oonsígnadas à Secretaria da Administra
ção Federal no Oxçamento da União. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pulicação. 
Art. 6° Revogam-se as dispbsições em coo.trário. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

_ CONS1ITUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASR. 

TÍI"ULOID 
Da Organização do Estado 

Art. 1• O Poder Executivo fari reali=, no prazo de 90 dias a 
partir da publicação desta lei, recadastr.nnento dos ser:vidores públiros ~ 
ciVis da União, das antatquias e das fundações públicas fedeJais. 

CAPÍTIJLO vn 
Da Adlninism.ção Púbtica 

Parágrafo único. O Poder Executivo coüstilniiá, no prazo 
--<le 15 dias a partir da publicação desta lei, uma Comissão Especial 

de Recadastra.mento, à qual incumbirá adotar todas as providên
cias necessárias à realização do recada.stramento dos servidores. 

Art. 2° Além das informações necesSârias à identificação do 
servidor. constarão obrigatoriamente do recadastrame~ 

I- a denominação do ca!J!O efetivo ocupado pelo servida: e 
as datas de sua nomeação e posse no mesmo; 

ll - o órgão ou en!idade em que esteja lotado e· a sede em 
que tenha exercício; • 

m-o horário de sna jornada de tr.lbalbÕ; 

IV - a data de sua primeira investidura no setviço público 
federal, se diferente da referida no inciso I; · 

V - quando ocupante de rotro cargo a~. emprego público, 
em qualquer esfera de governo, a identificação do meSmo e do hO
rário em que é exercido; 

VI - a escolaridade, formação profiSsional oo habilitação 
legal equivalen"' possnida pelo servidor; 

vn - o interesse do servidor em ser transferido pam outro 
órgão ou removido para outl;a lOcalidade. 

§ 1°- Cada servidor dever.í comparecer à UDidade do Siste
ma de Pessoal Civil de seu órgão ou entidade, no prazo previsto 
para o recadaslr.lmenlo, onde preencherá e assinatá ficha, confor
me modelo a ser padronizado pela Comissão Especial de Recadas
ll:amenlo, da qJa! constari!o as infOIIDaÇÕCS discriminadas neste mtigo. 

§ 2" As unidades do Sistema de Pessoal Civil devetiio exa
minar e conferir a documentação comprobat6ria- da$ informações 
prestadas pelo servidor, antes de enviar a ficha respectiva à eo.. 
missão Especial de Recadastr.lmenlo. 

Art. 3• As infamações obtidas oom base no recadastramen
to dos servidores públicos federais serão utilizadas para: 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 37. A a~o puôlica dlreta, indireta ou furidi: 
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios obedecera aos princípios de legalidade, 
impessOOiida.dc, publicidade e, também. ao seguinte. 

I - os cargos empegos e funções publicas são acessíveis 
aos biasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei; 

n-a investudwa em cargo ou emprego público depende de 
aprovação previa em concurso público de provas ou de provas e tí
tulos ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração; 

·m - o P=" de validade" ao ooncurso puôlico será de até 
dois anos protrogável uma vez, po< igual perlodo; 

N - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação àquele aprovado em concurso público de provas ou de 
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos con
cursados para assumir cargo ou emprego na caneira; 

V - os cargos em comissão e as funções de confumça sexio 
exercidos preferencialmente, po< ser:vidores ocupantes de cargo de 
camili3. técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei; 

VI - é gar.mtido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical; 

vn- o direito de greve será eXercido nos tennos e"nos Iimi· 
tes definidos em lei complementar. 

VIII- a lei reserverá percenblal dos cargos e empregos pú
blicos p= as pessoas portadorns de deficiência e definir.l os crité 
rios de sua admissão; 
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IX - a lei estabelecer.\ os casos de coolralação pa: tempo § 3o As reclamações relativas à prestação de serviços públi-
determinado para atender a necessidade temponlria de excepcional cos seriio <fisciplinadas em lei. 
interesse público; § 4o- Os atos de improbidade administxativa im.pocrarão a 

X- a revisão gemi da rummeração dos servidores públicos, suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e indis
sem distinção de índices elllre servidores públicos civis e militares, ponibilidade dos bens e o ressaroimenro ao enlrio, na forma 0 :gr... 
far-se-á sempre na mesma data; .. . dação previstas em !e~ sem rrejuizo da ação penal cabíveL 

XI- a lei fixará o limite máximo e a relação de valores en- . . § 5o A lei estabelecenl os pmzos de prescrição para ilicitos 
tre a maior e a menor rennmetação dos servidores públioos, obser- ~s JX>; qualquer agente, servidor ou não, que causem pre
vados. como limites máximos c no âmbito dos respodivos pode- JUIZOS ao erário, ressalvadas as respectivas ações de resSarcimento. 
res, os valon:s percebidos como remn.ueração, em espécie, a qual- § 5o As pessoas jnídicas de cfire;to público e as de cfire;to pri
quer título por membros do Congresso Nacional, Ministros de Es- vado pt<Oiadoms de serviços públicos respooderio pelos danos que 
lado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus con-espon- seus aJ!"!!IeS, nessa qualidade, cansarem a ten:eiros, assegurndo 0 di
dentes nos Estados, oo Dislrito Federal e nos Territ6rios, e, DOS reitodereg=socomao11:SpOIJSávelnos.casosdedoloouculpa. 
Municípios, os valores pezcebidos como remn.ueração, em espécie, (À Comissãc de Cons . · . - .l . · 'J"J-

pelo Prefeito; . t#uiçiio, usttça e c~-
xn- os vencimentos- dos cargos do Poder Legislativo c do nia.) 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
ExecutiVo; . . 

XIII- é vooâda a •inculação ou equipaiaçãó de vencimen
tos, para o efeito de remlliieiação de pessoal do serviço público, 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"104,DE 1995 
(N° 3!Jf'IJI'J3, oa Casa de origem) 

resalvado o disposto no inciso amerior e no art. 39. § 1 ~ _ 
XIV -osaa<scimopecuDiáriospm:ebidospa:servidorpúbli- Deb:rmma que 8$ Qmaras Municipais sejam 

00 Dão-serão computados nem ammnlacbs, pua fms de eco - 0 de obrigatoriamente ootific:adas da liberação de reco r· 
actéscimos: ulteriores. sob 0 mesmo títulO ou idêmico fimdamento; sos federais para os respectivos Municipios e dá ou· 

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e mili- tras providências.. 
tares, são iiredudveis e a reJJlllileração obsetvará o que dispõem os O Congresso Nacional decreta: 
arts. 37. XI, XII, !50, n, 153, m, e 153, § 2•, I; Art. 1 • os órgãos e enlidades da administr.lção federal direta 

XVI - é vedada a acutmJ!ação remunerada de cargos públi- e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e socieda-
cos, exceto quando houver compatibilidade de horários: - des de economia mista federais notificarão as respectivas Câmaras 

a) a de dois caxgos de professor; Municipais da libeJação de recursos ftnanceíros que tenham efe-
b) a de um cargo de professor com outro técnioo ou ciénlif100; tuado, a qualquer titulo, para os MWJÍcipios. no pi3ZO de dois âias 
c) a de dois caxgos privativos de médico; · ~ úteis, contado da data da h'beração. 
xvn - a proibição de acumular estende-se a e-gos e Art. 2° &prefeitura do Municlpio beneficiário da h'beração 

funções e abrulge autarquias, empresas públicas, sociedades de de recursos, de que tr.<ta o art. 1° desta lei, notiftcanl os partidos 
economia mista e fundações mantidas pelo PoderPúblico; políticos. os sindicatos de trabalbadores e as entídades e-sa-

XVII!- a administt>ção fazendária e seus servidores fiSCais riais, com seJe oo Municipio, da respectiva liberação, no piaZO de 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedên- dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos. 
cia sobre os demais setores administrativos, na fOtma da lei; Art. 3" As Câmaras' Municipais represenlalão ao Tn'bunal 

XIX - somente pa: lei especifica podeiio ser criadas em
presa publica, sociedade de economia mista, autaJ:quia ou funda
ção pública; 

XX- depende de autorização legislativa, em ca?a caso, ~cria
- de subsidiárias das enlidades menciooadas no DlCISO - asçao • 'ada; 

sim .como a~ de qualquer delas em empeesa !?"". · 
XXI-:_ ressãiVadOs os casoS-especificados na legislação. as 

o~ serviços. compras e alienações serão contiafados mediante 
processo de licitação pública que assegure qualidade de condições 
a todos os coDCOireD.tes, com cláusulas que estabeleçam obrigaçõ
es de pagamento, mamidas as Condições efelivas da peoposta, nos 
tennos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualifica
ção técnica e e<:oDÕmica indispensáveis a gar.mtia do rumprimen
to das obrigações. 

§ I o A publicidade dos ates, peogtamas, obms, setviços e 
eampanhas dos órgãos públicos dever.\ ter canlter educativo, infor
mativo ou de orientação social,. dela não podendo constar nomes, 

..:"":-simbolos ou imagens que caracterizem profi:loçio pessoal de auto
ridades ou setvidores públicos. 

. § 2° A não observância do disposto nos incisos IT e m im-
plicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. 
nos termos da lei. 

de Contas da União o descumprimento do estabelecido nesta lei. -
Art. 4° Esta lei entm em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissiio de Assuntos Econômicos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" lOS, DE 1995 
(N° 4.8651!14, ua Casa de origem) 

(De iniciativa do Presideule da República) 

Dispõe sobre as custas devidas à União, ua 
Justiça Federal de primeiro e seguudo graus e dá ou· 
tras pr0l1dêocias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1° As OJstas devidas à UJ?ião, ~ Justiça Federal de pri

meiro e segundo graus, são cobradas de acotdo com as normas es
tabelecidas nesta lei. 

§ I o Rege-se pela l~gislação estadual resptctilla a oobrança 
de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exer
cfcio da jurisdição federal. 

§ 2° As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as 
despesas estabelecidas na legislação processual não disciplinadas 
por estalei. 
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Art. ?O pagamerito das custas é feào mediare ckoJDJettode ar- II- aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade 
recadação elas receitas fedemis. na Caixa Ecooômica Fede<al- CEF, 00. das custas, dentro do prazo de ciJJco dias, sob pena de deserção; 
niio existindoag&Jcia desta imtimiçã>no local. em ootro bm::ooficial. m- não havendo recmso e cumprindo o vencido desde logo a 

Art. 3' Jnannbe ao Dire!Dr de Secretaria fiscalizar o exalO ~ reembolsará ao veocedor as custas e COllliibuições por este 
recolhimento das custas. ad,antadas, ficando obrigado ao pagamento previsto no inciso II; 

Art. 4' São isentos de pagamento de rustas: IV - se o vencido, embco não i"ecoi=ldo da senteDça. ofere-
1- a União, oS Estadosy os Muniápios, os Tetrit6rios Fede- cer defesa à sua exeaJção, oo embaraçar seu annprimeoto, deverá pa-

rais, o Distrito Fedelal e as n:speetivas autarquias e fundações; g&" a outra metade, no prazo llll1ICido pelo juiz. não excedendo de IIês 
II- os que prov= insuficiência de =ttsas e os benefi- dias. sob pena de não ter apreciada sua defesa oo impugnação. 

ciários da assistência Judiciária grntuha; § 1' O abandono oo desistência de feito. ou a existência de 
m-o Ministério Público; transação que lhe poolia termo, em qualquer fase do processo, não 
IV - os autores uas ações populares, nas ações civis públi- clispensa 0 pagamento das custas e contn1:cições já exigíveis. neni 

cas e nas ações coletivas de que trata o C6digo de Defesa do Con- dá direito a restituição. 
sumidor, ressalvada a hipótese de litigáncia de má-fé. . § 2' Somente com o pagamento de importância igual à paga 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança até 0 momento pelo auwr serão admitidos o assistente. o litiscon. 
as entidades fiSCalivdoms do exerclcio profissi.onãl. nem exime-as sorte ativo voluDtário e o oponente. 
pessoas juridicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar § JONas ações em 'P' o valer estimado fa inferio< ao da liqu& 
as despesas judiciais feitas pela parte vencedom. , ~a pnte não pode ~naexeruçiíosemefetuaro _.,moda 

. Art. 5" Não !ião devidas custas nos p;ocesSos de habeas dif"""'" de custas e rrm;hiÍif"'S ,.,..hdad•s de acado cana impa. 
corpus e habeas data. tância a final apm!da oo resultante da """"""çãn definitiva. ·· 

Art. 6° Nas ações penais subdivididas as custas são pagas ao § 4o As custas e contribuições serão reembolsadas a final 
fmal pelo réu, se condenado. pelo vencido, ainda que seja uma das mlidades referidas oo inciso I do 

Art. 7" A reconvenção e os embargos à execução não se su- art. 4",oos termos da decisão que o coodeDai; w pelas partes. na J:n>-
jeitam ao pagamento de custas. · paçiío de seus qtlÍ!ilões, !lOS proc<SSOS divisáias e dema!t:a!á:ios. oo 

Â:rt. 8° Os :rea.1ISÕs ciepeUdentes de instiumento -sujeitam-se suportadasporquem tiverdadocausaaoiTJOCoo;,,"''rto~ 
ao pagamento das despesas de traslado. § so Nos recw:sos a que se refere este artigo o p'agamento 

Parágrafo único. Se o :recurso for unicamente de qualquer efetuado por um reconente não aproveita aos demais. salvo se :rep-. 
das pessoas 'juridicas referidas no illciso I do art. 4', o pagamento resentados pelo~ :Wv~. 
das cusas e dos traslados será efetuado a fmal pelo vencido, salvo - . Art. 15. A mdenizllção de ttansporte, de que trata o art. 60 
se este também for isento. da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, destinada ao ressarci-

Ar!. 9" Em caso de ineompetência, redisttibu!do o feito a mento ~despesas realizadas com a utilização do meio pi6prio de 
-outro juiz f~ não haverá novo pa.gamemo de custas, nem ha- ~~ para a execução -de sexviços extemos. Será paga aos 

verá restituição quando se declinar da competBncia para ootros 6r- ÜÍlClalS de Justiça Ava,liadores da Justiça Federal de primeiro e se-
gãosjurisdicionais. gundo graus, .U.acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho 

Art. 10. A remuneração do perito. do illtéiprete e do tradu· daJustiçaFed=l, que fixam la!nbémoJ?I'l"'l'lUalca=pondente. 
tor ser.l fixada pelo Juiz em despadlo fimdamentado,.ouvidas as · Parágmfo único. Para efeito do disposto neste artigo, CO!Isi. 
partes e à vista da proposta de honorários apresentada. consideza- deram-se ~o ~ço eXterno as atividades exercidas no cumpri-
dos o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o ~o das ~gênClaS fora das dependências dos Tn'bunais Regia-
tempo estimado do trabalb.o a realizar, aplicando-se, nõ que cou- ~s F~ ou das SeçõeS Judiciárias em que os Oficiais de Jus-
ber,odispostonoart.33doC6digodeProcesS()Civil. · uçaesteJ'IIIllo~ . . . . . . . -

Art. 11. Os dep6oilos de pedias e melais preciosos e de quan- . Art. 1~. ~till!o o JliOCOSSO. se a parte responsável pelas custas, 
tias em dinheiro e a amortização oo liquidação de dívida ativa seriio devidamente intimada. não as pagar cleutro de quinze dias, o Diretor 
recolhidos, sob responsabilidade da parte. diretamente na Caixa Eco- da Secretaria encomillb:mí os eJementos necessirios à l'rocui3doóa da 
Dômica FederaL ou. na sua illexistêocia oo loc;al. em ootro bauco ofi- Faz<:oda Nacional. I""' sua inscrição como dívida adva da União. 
cial, os qua;s man1e12o guias p<6prias I""' tal finalidade. Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

§ 1 • A rellllliiOração dos depósitos em dinheiro observará as • ~ !8. Revogam-se as disposições em ccmlr.lrio. em espe-
mesmas regras das cadernetas de poopança. cial a Le1 n 6.032 •. de 30 de abril de 1974, alterada pelas Leis n's 

§ 2' O levantamento dos depósitos a que se refere este arti- 6.7.89, de 28 de nuuo de 1980, e 7 .400, de 6 de novembro de 1985. 

go dependerá de alvará oo de oficio do Juiz. 
Art. 12. A unidade utilliada para o cálallo das custas pre-

vistas nesta lei é a mesma utilizilda. para os débitos de natureza fiS
cal, considerando-se o valor fvtado no primeiro dia do mês. 

Art. 13. N"ao se fará levantamento de caução ou de ftança 
sem o pagamento das custas. 

Art. 14. O pagamento das custas e C<lllliiruições devidas nos 
efeitos e nos recursos que se prccessam nos próprios autos efetua.se 
da forma seguinte: · 

I- o autor ou requerente pagará metade das custas e contri
buições tabeladas, por ocasião da distribuição do feito, ou, não ha
vendo distribuição,logo após o despacho da inicial; 

TABELA DECUSfAS 

TABELAI 
Das Ações Cíveis em Geral 

a) Ações clveis em geral: 
um por cento so'tJre o valor da causa, com. o mínimo de de 

Ufii e o máximo de mil e oitocentas Ufrr; z 
. . b~ processo cantelar e procedimemos de jurisdição vohmtá

na: cmquenta por cento dos valores constantes da letra a• 
. c) causas de valor inestimável e cumprimento de~ roga. 

t6ria: dez Ufir. 
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TABELA TI 
Das Ações Criminais em Geral 

a) Ações penais em gexal, pelo vencido, a final: duzentas e 
oitenta U fir. 

b) ações penais privadas: cem Uf~r; 
c) notificações. intexpelações e procedimentos cautelaies: 

cinqüenta ----urli. 
TABELAm 

·Da Arrematação, Adjudicação e Remição 

A=matação, adjudicação e remição:- meio por cei1to do 
respectivo valor, com o m1Dimo de dez Ufo: e o máximo de mil e 
oitocentas ufii. 

Observação: 
As custas serão pagas pela interessada antes da assinatura 

do auto correspondente. 

---8. Propõe-se, ainda, a remuneração dos depósitos em di
nheiro nas mesmas bases da cademeta de poupança. 

9. Sugere-se. também. a supressão do pagamento de dili
gências aos Oficiais de_ ~ustiça,. tendo em vista que a fOIIIla atual 
de renmn.cração é extremamente comp~~ e exige controle espe
cial. Além do mais, estes serventuáriO. já pe=bem, à coota do or
çamemo da. Uniio, indenização de ti:ansporte para o mesmo fim. 

10. Fma!mente, as tabelas de renmn.cração do perito, do in
téJ:prele e do tmdut.cr, I"""istas na legislação vigente, foram supri
midas, ficando esubelecido, 110 art. 11 da proposta, que a remune
ração destes prof!SSÍODaÍs ser.l fixada pelo Juiz. 

11. Est8s, em sin1ese, as twrmas que integ<am o projetO de 
lei que dispile som as custas devidas à União, na Justiça Fedeial. 
ora submetido ao descortino de Vossa Excelência. 

Respeitosamente~ 

Aleundre de Paula Dupeyrat Martius, Ministro de Esta-
do da Justiça. · 

TABELA IV ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
Das <lertidljes e Cartas de Senteoçãs . MIN1STÉRIO DA JUsriÇA 

Certidões em geral. por folha expedida: N" 508de 16-11-94 
a) mediante processamento eletrônioo de dados: quarema ~.SittesedoJ:Ulbl=arudasituaçio<pereclamaJ1UI'Íd&lCÍa$: 

por cento do valor da Ufir. E necessário adaptar o afuaJ "'gimento de rustas devidas à 
b) por cópia "'prclgr;áfica: dez por cento do valor da Uftt. União na Justiça Fedeeal de primeiro e segundo gcws à realidade 

MENSAGEM N"1.134, DE 19!14 eoonômica. sem difiroltar o aoesso à justiça pelo pagamento de 
(Do PoderExerotivo) rostas exOibitantes e sem !Iansformar o ajuizamento de ações em 

Senhores Membros doConS""S' Nacional. umprocedimenlo~do ~ ~er"'PCfalssão ~ 
Nos ~-do artigo 61 da Cons~içí!o Fedem!, submeto à medida2.;~:s e prov:tdências contidas no alo normativo ou na 

elevada deliberaçao de Vossas Excelênaas, acompanhado de Ex- - Em •"'•-· ~- ,_,_ -"~• . -~--
posição de Motivos do Senhor Minislm de Estado dâ Justiça. o ----...., ;)4U as se~~ as t' ...... ~DtCJaS sugenU4.01o: 

~- · de 1 · ""'~ · ~ devidas à -estabelecernovo,.gunentoderostas; texto """" projeto e1 que ....,...,~ SOu1-.::: as custas uni.f; • . 1ifi ~.;....-t,..... 
-união, na Justiça Federal de primeiro e segundo gmus''. - onmz:ar e SIID.p 1Cal' os 1""~ .............. no que se re-

Brasilia g de dezembro de 1994.- Itamar Fnmc:u. fC<e ao cálc:ulo das custas, cem ..Wção do número ~las; . 
? _ _ -estabelecer o cálaJ.lo das cus~ no caso de litiscons6tcio, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 508/Mr, DE 16 DE NO VEM- sobre o valor da causa-~ de percentual fixado em I3Zão de 
BRO DE 1994 DO SENHOR MINISIRO DE ESTADO cada·litisoonsorte; . H 

DA JUSTIÇA. -remunerar os depóSitos em dinheiro nas mesmas bases da 

Excelen~ssimo Senh<r Ptcsidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa ExCelência o 

anexo projeto de lei que "dispõe sobre as rusf.!LS devidas à União, 
na Justiça Feder.ll de primeiro e segundo graus". 

2.A proposinna.Jljmvada pela Cate&p:cialdoSUperiaTiibJ
nal de Justiça, na sessão reali7ada em 26 dê ·ago<to de 1993, rlabelece o 
uovo Regimeoto de OJstas da Justiça Fedei:il, que virá subotiuir a Lei ri' 
6.Q32, de30de abril de 1974. sabiclameaedefusadaeila:unj>Oivel, em 
deJerminaOO; aspectos, com a adem <X!]5fjÚtcicmJ vigea1e. 

3. Objetiva a lei projetada adaptaroDOVo~ ihealida· 
de econômica, sem difiaJitar o acesso à Justiça pelo pogmwmo de 
custas exorbitantes e sem t:ransfa:ma:r o a.P_iizamento de ações em um 
procedimento desp:ovido de qualquer repen:ussio potrimmial 

4. A prOJX)Sta visa. aindá, a unifami:zar e a simplificar os 
procedimentos. relativos ao cálculo das custas. com a :redução do 
mímero de tabelas. 

5. Convém salientar que as custas deVidas na Justiça Esta~ 
dual. quando no exercício da jurisdição fedeml. oontiouariio a ser 
discipliDadas pelos ICSpeCtivos Estados-Membros. 

6. No caso de litisconsórcio, as custas sedo culmladas so
bre o valor da causa. acrescidas de pexcentuais f.JXados em razão 
de cada litisOOiiSOrle, o que, se acredita, poderá coibir que exagem-. 
do número de autores demandem num mesmo processo. 

7. A isenção do pagamento de rostas merec<o tratamento 
especial. no art. 7°. exclufdas as autarquias que não exercem fun
ções ~picas da Administração. ·· - - ~ · · 

caderneta de poupança; 
- SlljXimir o pogameríto de diligôocias aos Oficiais de Justiça; 
-suprimir a tabela de ..muneraçio do perito, do intéxprete 

e do tmdut.cr. 
3. Altemativas existentes às medidas ou atos propostos: 
4.Custos: 

FOLHA 2 DO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
MINJS'IÉUO DAJUSllÇA 

N" 50S DE 16-11-1994 

S. Razões que jJStificam a urgência: 
6. Impacto sobte o meio ambiente: 
7. Síntese do Parece. Jurldico: 
Opina, pela constitucionaJirlade e; juridicidade e boa técnica 

legislativa. 

_ lEGISlAÇÃO ClTADA 
lE N•6.032,DEJ()DEABRILDE 1974 

Dl!põe!dlreoRq;amodeOálsda.JiL<;tiça.Fedmll. 

OPreside.ntcdaRepúbüéa, 
Faço saber que-o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: . 
Art. 1" M. rostas devidas à União, na Justiça Fedeiàl, são 

cobradas de accxdo com as IlODilaS estabelecidas nesta Lei. 
Art. 2°-ConsideraJ:n...SC custaS: 
I- as taxas previstas nas tabelas anexas a esta Lei; 
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n- a:s despesas de serviços de comüiúcações; . § 1 o o abandono w desistência de feito, ou a existência de 
m-as despeSaS de publicações em órgãos de divulgação; transação que lhe ponha termo, em qualquer fase do processo não 
IV- as cJespes.as dos. a tos processuais de qualquer natureza; dispensa o pagamento das custas e contribuições já exigíveis nem 
V- as cJespes.as de guarda e couservaçio dos bens penhora- dá cfireito à restituição. . 

dos, m:restados, seqüestrados ru apreendidos judicialmente a qua- § 2• Somente oom o pagamento de importância igual à paga 
luqertitnlo; até o momento pelo autor, serão admitidos o assistente o litiscon-

VI - as multas impostas às partes. nos termos das leis pro- sorte ativo vohmtário e o opoente. 
cessuais.. § 3° Nas ações em que o valor estimado for inferi01: ao da li-

Art. 3• Salvo disposição em conlrário, as laias f!Xlldas nas quidaçio, a parte não pode prosseguir na execução sem efetuar o 
tabelas anexas a esta Lei abr.mgem todos os a1os do processo in- pagamento da diferença de rustas e contribuições recalculdas de 
clusive publicaçio de intimações, remessa, dislribuição e julga- acordo com a importância a final apurada ou resullaDle da oonde
mento no Tribunal Federal de Ream;os, porte e parte a baixa dos nação definitiva. 
antoo ao juizD origillmo. . § 4• As rustas e contribuições seciD reembolsadas a fma! 

Parágrafo 1lnioo. Excluem-se da nonna fiXada neste artigo pelo vencido, ainda que seja uma das entidades Ieferidas no n• 1 
os incidentes ex!ftSsamente previstos nas outms tabelas e as des- do art. go DOS termos da decisão que o coodenar, ou pelas partes. 
pesas com dilig&.cias fom de cart6rio, peric:ias -c avaliações;.a pu- na~ de seus quiDhões, nos processos divisórios e demar
blicaçio de editais na imj:<eusa, a expedição de cartas de Oidem e cat6rios, ou suportadas por quem tiver dado causa ao procedimen-
de sentença, am:matação, adjudicação ou remissão, pmcarórias e to judicial , 
rogat6rias, e a fODilllção de tr.mslados· e certidões em geral. § 5" Nos roamos a que se refere este artigo o pagamentu 

ArL 4° A am:cadaçâo das aJStas é feita por eC:tabeJecimentos efetuado por um :mcoaente nio aproveita aos demais. salvo se rep
ele a6dito outaizados, na f= estabelecida em ato do Ministro da resentados pelo mesmo advogado; 
FazeDda, baixado ap6s audiencia do Cooselho da Justiça Fedem!. Art. 11. Os recw:sos dependentes de instrumento estão suje-

§ 1• Os depósitos de pedeas e metais preciosos e ele quantias tios ao pagamento do p<eparo constante da respectiva tabela, além 
em dinheiro efetuam-se na Caixa Eoonõmica Federal, sujeitos cs- das cJespes.as do tmslado, sob pena de deserção. 
tes últimos a com:çio monetária na forma do artigo 16 do Decte- § 1° O reconido~ ao~ suas alegações. efettlará o de-
to-Lei n• 759, de 12 de agosto de 1969. posito poia eXIIação das peças que pedir, sob pena de prossegui-

§ 2• A pen:entagem das rustas devida à Caixa de Assistên- mento imediato, sem o seu ll:lslado. 
cia dos Advogados (Tabela VIII) deve sec recolhida pelos agentes § 2• As despesas do IIaSlado seião pagas na Secretaria da 
anecadadores. mensalmente. à Tesouraria daquela entidade. Vam.. 

Art. 5• Cabe às partes prover as cJespes.as dos a tos que reali- - § 3• Se o = foc lmicamente de qualquer das pessoas 
zam ou requerem no processo obaervado o disposto nas leis pro- referidas no número I do art. 9" o pagamento das cJespes.as de pre-

_çessuais e nesta Lei. _ _ _ __ paro e do traslado será efetuado a rmat. pelo vencido. 
Art. ff No valor da causa, pam o efeito do cákulo de rustas, Art. 12. O recurso do lilisoonscate, do assistente, do opoen-

bemoomonaimpoltânciaapll!'il!desfamseasfmçõesdeauzeim. te ou do <=iro prejudicado está sujeito às mesmas disposições 
Art.. JO As custas da zeconvenção correspondem à metade que regem o pagamento de custas nos reaJI'SOS das demais partes. 

do valor indicado nas tabelas anexas a esta Lei Art.. 13. O j.Iiz não daní andamento a feito ou a recurso, se 
Art. go No caso de :redislriblição do feito, em virtude de re- não houver nos autos prc.wa do pagamento as custas e contrihliçõ-

CODhecimento da incompe~ não há instituição nem novo pa- es exigiveis. · -
gamentode custas. Art. 14. Na ação popular as custas e cJespes.as seriio pagas-a 

Art. 9" São isentos do pagamento de custas: fmal. 
I- A União, os Estados, Mtiniclpios, T=itórios Federais, e Art. 15. Os autos semente serilo remetidos ao contador. 

o Distrito Federal e respectivas aulal"quias; I- pam liquidação da responsabilidade do vencido, na exe-
n-o xóu pobre, nos feitos criminais; · cução, qua..Io necessário; ' 
m-O beneficiário da assistência judiciária; II- nas ações de despejo por falta de pagamento. se o inte-
IV- O Ministério Piiblioo; ressado requerer a purgação da ma:a. 
V- Os processos de babeas corpuS. § 1• Os autos dos rerursos que se processam mediante ttas-
Art. 10. O pagamento das custas e contribuições devidas ladonãoseciommetidosaocontador,ficandoressalvadoàparteo 

nos feitos e nos recursos que se proceSsam nos :piópiiOO aUtos efe- direito à res~ oportunaJDentc. do excesso pago. 
tua-se da forma seguinte: · § Z' As contas de liquidação incluilio todas as despesas 

I- o autor oo zequerente pagará metade das custas e contrl- reembolsáveis desde que necessárias e comprovadas nos autos tais 
buições tabeladas, JXll" ocasião da distn"buição do feito,. ou não ba- oomo as de publicaçio edital pela imprensa a de comunicações te
vendo distn"buição logo após o despacho da inicial; legxáficas ou telefônicas feitas pelo Diretcr de SecretaJ:ia e as de 

rr- aquele que reca:rer da sentença pagará a outra metade comparecimento de testemunha. 
das custas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção; Art. 16. Incumbe ao Diretar da Secretaria da Vara, sujeito 

m - não baveudo =mo, e cumprindo o vencido deste ao controle do Juiz, e à SecretaJ:ia do Tnllunal Federal de Recursos 
logo a seutença, reemOOisará ao vencedor as custas e cont:ribuições promover o exato recolhimento das custas e contribuições. 
)Xll" este adiantadas, ficando dispensado do pagamento exigido Parigmfo único. Nos processos em grau de recurso, tal ve-
pelo n•n deste artigo. rificaçio não obstam ao seu andamento em segundo grau de juriS-

IV- Se o vencido embora não reoo=ndo da sentença. ofe- dição, devendo o recolhimento da diferença acaso verificada ser 
recer defesa à soa exerução, oo embaraçar seu cump:irnento, de- feito depois da baixa dos antoo ao jlizo de origem. 
verá pagar a ouiia metade, no prazo marcado pelo juiz, não exce- Art. 17. Seriio cotadas à ma.J:getu e recebidas pelo Diretor de 
dente de três dias sob pena de :não ter apreciada sua defesa ou im- Secretaria que se :recollietá semanalmente a estabelecimento de 
l>Ugnaçãa. · crédito autorizado (art. 4"): 
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I - ~ ~pesas de tr.isiã:do D.oS-:reCuisõs~ d.ePendiiDtes de mS: 
trumento (art. I • § 2"); 

II- as despesas com certidões públicas formas, fotocópias e 
demais reproduções de atos ou documentos do processo e das con
tas de am:matação, adjudicação ou remissão. 

TABELAS DE CUSTAS 
TABELAI 

I Das causa em geral 

445 

Do Salário-mínimo 

(SML) 

§ J• As despesas de diligências (Tabela IV), a:tbitramentos a) até o valor correspondente a J (três) salários mi-
avaliações, pericias (Tabela V). inté!Jl"'teS e tradutores serão rece- nimos locais·--··--·----·--··--·-·----- 20% 
bidas pelo Diretor da Secretaria, que pegava aos servidores ou ao· b) até o valor correspondente a 5 (cinco) salários 

xiliares do Juizo que li=mjus aos valores fixados nas respecti- minimos locais--··----··-··----·---------- 3,0% 
vas tabelas, salvo as devidas pelo MiDistério Pllblico ou UDiãoFe- c) até o valar correspondente a 10 (dez} salários 
dera!, somente recolhidas a finaL minimos locais·--··-··-··-··---··-------;--··- 50% 

§ 2" Nas Seções Judiciárias onde houver Caixa Geral, a ela d) até o valor correspondente a 20 (vinte) salários 
caberá o recebimento e os pagamentos referidos neste artigo? me- mínimos locais.-._ .. _ 60% 
diante expedição de guia da Secretaria. . e~ até o ~correspondente a 50 (cinqüenta) saJá. 

Art. 18. Nas Seções Judiciárias de mais uma Vaia sení cria- nos minimos locais---·-·------------- I sm! 
da. subordinada à respectiva Direçio no Foro. uma Caixa Getai. __ • . f) até~ valor correspondente a 100 (cem) salários. 
na qual setio recolhidas as custas e quaisquer outros pegamentos, JDlJlliilOS locais----·------------------ 150% 
salvo os que vierem a sec diretamente efetuadas nos estabeleci- . 11) ~té o~ ca:respondente a 200 (duzentos) sa-
mentos de erédito auto0za9os (Art. I") ·. Jários IIllDJIDos Ioaus _____ ;..._________ 3 sm! 

§ J• Com aprovação do Conselho da Justiça Federal po- h) até o vala conespmdente a 500 (quinbentÓs) · 
derá. em substituição à Caixa Geral, funcionar na Seção Judi- salários minimos locais-----'-·-·-------- 5 sm1 
ciária, dependência os estabelecimentos de crédito autorizado I) até o valor conespondente a 1.000 (mil) salários 
(Art. 4"). .· . - minimos locais-------------- hml 

§ 2• As importâncias relativas ilunortização ou liquidação j) nas causas de valar superior a 1.000 (mil) saJá. 
da dívida ativa ajuizada sedo recolhidas diretamente no estabele- rios mínimos. 3.té 2.000 (dois mil) sa1ários mínimos locais 10 sml 
cimento de erédito atitorizado (Art. 4") mediante guias expedidas I) nas causas de valor superior a 2.000 (dois tuil) 
pelo Diretor de Secretaria, devidamente visada, consoante modelo salários minimos, até 3.000 (tres mil) salários minimos 
oficiai aprovado pelo Conselho da justiça Federal locais-----------·-·------·--·-- 15 sm! 

§ 3" Pelo menos. duas vezes por seiJJaDa. se prazo mais cur- _ m) nas causas de vala superior a 3.000 (tres mil) 
to não for detenninado. pelo Conselho da Justiça Federal. a Caixa salários minimos, até 5.000 (cinco mil) salários minimos 

Geral recolherá a estabelecimento de erédito autorizado (Art. 4") locais-----------------·---- 20 sm1 
--..as importâncis que houver recebido, exceto as previstas no n° I do n) nas causas de valOI' superic:r a 5.000 (cinco mil) 

art.l7. saláriosminimoslocais.--·--------·----··- 30.sm! 
Art. 19. O servidor que não certificar o valor das custas re- II- Mandado de Segurança com valor estimável... 30% 

colhidas, exigir custas indevidas cu excessivas. oo deixar de cotá~ m- Executivos· FISCais- as rustas do n° I desta Tabela re-
Ias, sení puDide na forma estabelecida nas leis processuais. duzicias: 

M 20. O DiretórdaSecretariaenviaráaoConsélho da Jus- a) de 50% (cinqüénta pa:.cento) se o devedor pegar a dívi-
tiça Federal. com o ''visto" do Juiz da Vaia, prestação de contas da antes de feita a penbaa; 
m.,.ais das vetbas cujo recolhimento tiver promovido, assim b) de 30% (trinta pór cento) se o pegamento da divida ror 
cáno dos pegamentos que tiver ef<;ruado (§ 1• do Art. 18), :"""'ês efetnado antes do julgamento ' 
da respéctiva Vara; e o Juiz Federal Diretor do Foro enviará ao IV - Conflitos de jurisdição quando suscitados 

mesmo Conselho o balancete mensal da ~.: Geral nas Seções pela parte----··---··----·-··-------··-··-··-··-··-· 50% 
Judiciárias onde tiver ela sido instalada. V- Processo sem valor decbuado, inclusive cwn-

Art. 21. N"'ao se far.í levantamento de _caução ou de ítança se primento de precat6ria e rogatória e jUstificaçãO------· 
não constar dos autos o pagameD10 das cu~. VI- Justiflcação em processos ~idenciários __ 

· Art. 22. O disposto desta Lei aplica-se, no que couber, aos pro- VU- Processos criminais·-----··-~--------

30% 
20% 
20% = da competência originária de Tril:cnal Federnl de ReaJrsos. 

Art. 23. O disposto nesta Lei não se aplica aos processos já 
distribuídos na data de sua entrada em vigor. 

Art. 24. Extinto o processo, se a parte IespODSável pelas 
custas não as pagar dentro de qumze dias. o Diretor de Secretaria 
encaminhani os necessários elementos à Proc:madoria da Fazenda 
Nacional. para. sua inscrição como dívida ativa da União. 

Art. 25. Compete ao Cooselho da Justiça Fedml expedir instru
ções nonnativas com reftlência a aplicação e ink<prelaçio desta Lei. 

Art. 26. Nos litigios decorrentes das relações de tiabalho 
dos servi.clcnes com a União~ inclusive as autarijuias e as empresas 
públicas federais, observar-so-á o regime de custas instituído pela 
presente LeL 

Art. Zl. Esta Lei entlalá em vigor na data de sua publica
ção. revogadas as disposições em COD!Iário. 

Brasília, 30 de abril de 1974; 153° da Independência e 86° 
da República.- ERNESrO GEISEL- Armando Falcão. 

Observações sobre a Tabela I 

1. O abandono ou desistência do feito e a transação que 
lhe poDha termo não exonera da obrigação de pegar as custas 
devidas pelos atos praticados~ nem dá direito a qualquer resti
tlliç:W. 

2. Nos atos requisitados por telegrama. radiogrnma ou telex, 
cabia-se também o preço da mensagem. 

TABELA II 

Do Salário Múúmo 

I - Recursos e cartas testemunháveis criminais. 
além das despesas com traslado quaudo for o caso-----

II - Agravos de instrumento, além das despesas 

com traslado, quando for o caso-------··-··-·-·-··-··-··-· 

(SML} 

70% 

30% 
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TABELAm 

Da Arrematação, Ajudicação e Remissão 

Do Salário IIIÍiliDlo local (SML) 

a) até o valar com:spondente a I (U!Il) salãrio mínimo, 10% 
(dez par cento) do valar das :urematações. adjldicações oo remi-
ções.comummínimode ___ 5% 

b) até o vala- =spondente a 2 (dois) salárioo; 
mlnimos, 8% (oiro par cento) do valor das aiiOIIllltações, 
adjudicações ou remições. com um mlnimo de------- 10% 

c) até o valor carreSJ>Oildem.e a 5 (cinco) salários 
mlnimos, 6% (seis par cento) do valor das ammatações, 
adjudicações ou remições. com um mlnimo de----- .ZO% 

d) até o valor comspondente a 10 (dez) salários 
mlnimos, 5% (cinco por cento) do valor das arremataçõ-
es. adpdicações ou ~.com um mlnimo de ... ~--- 30% 

e) até o valor c:Oaespondente a 20 (vinte) salários 
mlnimos, 4% (quatro par cento) do valor das arremataçõ-
es, adpdicações ou remições, com um mlnimo de---- 50% 

. I) até o valor carrespouden!e a 50 (cinqüenta) salá-
rios mínimos,. 2% (dois por cento) do valor das ax:remata-
ções, adjbdicações oo remições, com um mlnimo de--- 60% 

g) quando o valor for superior a 50 (cinqUenta) sa
lários Íninimos é cobrado 1% (um par cento) do valor das 
arrematações, adpdicações ou remições. com um mlnimo 

de-----------·----------.-----·- 80% 

ObservaçõeS sobre.: Tabela ill 

As custas flXadas nesta Tabela. serão pagas antes da assina:. 
tura do auto de arrematação, adjldicação ou remição. 

TABELA IV 

Dom MiDiíDo Lõêãi(SML} 

I - As despesas com diligêncjas de citação, intimação e no-
tificação têm os seguÍD!es valores máximos: · 

I. Na Capital: 
a) em zona uibana. até 
b) em zona subw:bana até----------
c) em zona rural até--·------.,--· ------
2. Em município que não o da capital até-----
3. Em local de difícil acesso oo que demande des-

5% 
7% 

lO% 
20% 

pesas especiais pal'llocomoção até----·------- 40% 
II- pela diligência de penhom, arresto, seqõestto, 

despejo, =lamento, levantamento, busca e apreensão, 
arrombamento, imissão de posse; reintegmção de posse. é 
cobrado 1% (um par cento) do valoc da causa com um 
mínimo de--...... --··--·-----··------

e o máximo de-·--------------· 

Observações sobre a Tabela IV 

20% 
3SML 

1. Para a realização das diligências ~vistas nesta Tabela, 
as partes interessadas, inclusive as empresas púlbicas federais. de
vem depositar previamente o valoc respectivo (Art. 18, § I'). 

2. Para os efeitos do item I o Juiz Diretor do Foro baixará, 
anualmente, ato publicado no Boletim da Justiça Fede!al em que de-

limitaxá as diversás zcmas e especificaní ~,..municípios e b:a1S 
CODSidei:ldos de dificii acesso, fixando os respectivos percenlllais. 
O ato será submetido à homologação do Cooselho da Justiça Fede
Ial. 

3. O seiVidor que receber importância I""' reembolso de 
despesas de acordo com esta Tabela ·deve, sempxe que possível. 
comprovar sua aplicação. 

4. Nemnun servidor da Justiça Fede!al pode peteeber poc mês. 
para reembolso de despesas C001 desJc,c-Aimento de acaroo com esta 
Tabela, importância superior a quatro salários míDimos locais, excluí
dos deste limite as despesas das quais apresente comprovante. 

S. O reembolso das despesas ~vistas nesta Tabela não im
pede o pagamento de düria.s ao servidor """"""gado de diligên
cia, quando cabível. 

TABELA V 

Das A..Jiações · Do Salário Mínimo Local (SML) 

I-Aibitramento: 
a) de fimça e multa, inclusive a relacinada com li-

quidação de objeto·--·------------·
b) do valar das causas de qualquernalnreza-·---
11- Avaliações: 
a) bens avaliados até I (um) salário mlnimo, 10% 

(dez par cento) do valor dos bens, oom o mínimo de·-
b) bens avaliados até 5 (cinco) salários mlnimos, 

9~~ (nove e meio par cento) do valor dos bens, cxm o 
_tlllllJDlO de .. - ... ·-·---------•--n-•--•-

• . ~ c) bens avaliados até 10 (dez) salários mínimos, 8% 
(oito par cento) do valor dos bens. cxm o mlnimo de ........... . 

d) bens avaliados em mais de 10 (dez) salários mi
nimos. 1% (um par cento) do valor dos bens como miiJi. 
mo ele. ____ , ____ ........ -··----· 

m- Exames perlciais e viStoriais: 
· O valor mínimo arbitmdo pelo Juiz deve ser de·--· 
e o valor máximo~---~--·-··-··-··-··-··-- .. --. 
3 SML -·----.... - ............................ --·-

Observações sobre a Tabela V 

0.5% 

50% 

ISML 

30% 

ISML 

I. Nas ações de divisão e ciemait:ação, a retlllli>ei3Çã< do 
perito é filiada pelo Juiz. 

2. Nos exames e vistorias de maior complexidade, ou que 
exijam verificação demorn.da, o perito pode eS:tíi::n:ar o valor to
tal de-seus honorários ou propor a sua contxatação, sem vínculo 
em.pregatício com.-a Justiça Federal, â. base de salário, decidin
do o Juiz, após audiência dos interessados, inclusive com a pre
sença do representante do Ministério Plíblico da União, quando 
necessária. 

· 3. No axbitramento dos honorários dos peritos, o Juiz levará 
em conta o valor da causa. as condições financeÍI'a.S das partes, a 
natureza, a canplexidade e as dificuldades da perícia, o tempo a 
ser despendido I""' soa realização e o salário do men:ado de tra
balho local. 

4. Farão jus aos valores nesta Tabela os arbitradores e peri
tos, desde que a intervenção dos mesmos não seja em razão de car
go ou função pUblica, caso em que o pagamento converte-se em 
renda exll"aordiDária da União, quando devido pela parte. · 

Parágmfo único. Quando o pagamento é feito aos axbitrado
res ou peritos, esses fomecetão obrig~te recibo que ficará 
nos autos e na Secretaria resporisável pelo pagamento das custas. 
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TABELA VI 

Dos Depósitos Judiciais Do Salúrio 
Mínimo Local 

ML 

I- Sobre o rendimento dos bens. 5% (oinoo poc 
cento), oom o mínimo mensal de··------- 10% 
II- Sobre o valor dos bens (não podendo exce-
der o valor da causa) por ano de depósito: 

a) ath o COil'eSpD!lCieD a 2 (dois) salliios minimos 
10% (dezpaoento), oomummúrimode ----- 10% 

b) ath o carespc:ndeUe a 5 (cinco) salários minimos 
8% (oitopor""""),ccmumminimode ----- 21% 

c) ath o COil'eSpD!lCieD a !O (dez) salliios IllÍDinlos, 
6%(seispacenfo),oomummínimode.----· 40% 

d) ath o COireSpO!ldente a 50 (cinqúenta) salá-
rios mínimos, 4% (quattó-por centO), com o mí- ·. 
nimo de···-··----··-··---··-··--------- 60% 
e) bens de valoc superior a 50 (c:inqil$)mlários SSML 
IllÍilimlS,3% (ttêsporauo), amo mínimo de 2SML 
e no máiii:D.O de----·-·-----.. --·· 

Obsenação sobre a Tabela VI 

As custas desta Tabela não se aplicam aos depósitos de 
quantiasemdinbeiro(arL4",§ 1'?. -

TABELA VII 

-Dos Intérp<etes e Traduton:s 

TAREI A ym 
Dos Prow.radores 

As custas alribuidas aos advogados e solicitado
res perlincerilo l Caixa de Assisténcia dos Ad
vogados na sua totalidade e são reoolbidas pela 
Secretaria responsável pelo recebimento das cu .. 
tas á Tesoonaria oompeteDle (De=to.Lel n• 4.563-

Sobre o valor 
das custas em 

1942.Art. SO!etrab,novalocde -· -·· _ 5% 
Observação sobre a Tabela vm 

As custas desta. tabela são contadas ao ser levantada a cODta 
pala a execução oo pela intetposição de recurso (Art. SO, lettas c e 
d do Decreto-Lei n• 4563-42) ou ap6s o IIinsito em julgado da 
deoisão, se Dãó =qualquer dessas hipoteses; são devidas. po
z<m. pelo exeqüente pelo <=te, pelo vencido ou pelo reque
rente, nos processos de justificaçãp voluntária. 

TAB&.A.IiC 

Dos A tos de Prática Comum 8os Servidores Do SaJaírio. 
. MDmo l.oaol. 

I .:. Busca em processo,livros de cartório oo pa
péis atqUivados, qualquer que seja o número de 
livros cu série de livros nela oo!XlpiOelldidos ou 
de papéis an:pri.vados~ relativos ao mesmo assun-
to, ação oo nome: Por ano de busca ·---··-- . 0,5% 

n-Certidões de assentamentos, de papéis arquiva
do&, de autos, processos, livros. registros ou de fato 
coohecido em I32ào do oficio, plblica-fonnas, 
lr.msiados, fotoêópias e. qualquer outtas reprodnçõ-

I - Exames pata verificação de exatidão de tra- es de donJmelJfos ou a1os do processo mandados 
dução -·-· 1 SML de citação, editais, cartas. de """"""" de """""""" 
Se o exame exiofl- a """"""" do .,....;,~ por mais ção, de ad}ldicação e remíçlio, precatáias, rogató-

~ r·-~ .--- rias, iDcluiodo a busca:Pocfolha _ 2.0% 
de um dia perante o Juiz, este, ao t.éxmino do ato 
fiXaci uma diária COireSpO!ldente .• 0,5% (meio m-QlaDdo as =tidõcs e os lraJlslados foem """" 
por ceDlo) de salário mínimo local não podenllo cutadoo at!avés de cópia produzida p<r rq•iparn<nto 
o montante total ultrapassar a ......... ·-·----~ 2 SML de reprodução mecânica além do rosto do material 

~ fixado pelo C'ooselbo da Justiça Fede-
~;~tervençãoemdepoimeDlOououtroatoju- ra!.semcob:adoporfo a 0,5% 

Observações sobre a Tab<la IX 
Em cada ato····-··-··-··---·-··-··-··----~--- 25% 1. Pode ser exigido 0 <kpósilo JXévio da~ (ilegi-
m -Tradução de documento: vel) pala o custo do serviço. 

2. Na aposição do 'Visto" em certide:es. pata sua atualização 
a) pela primeira folha datilografada -·----'·- 10% deDlrodoprnzode seismesescootadosdadataem (ilegivel) expedidas 
b) pela segunda cu mais vias de 111!dução. devida- é oolxado apenas o valor da bJsca coostaDte do mímero I desta Tabela. 

..!m!!!eDle;!!!!ê!aul!!!!!êeD!.!l!!!icae!!!das~e'-'assinadas~· !!!!!!í!UJXr~Vla!3·!!.:-===-~5;!:%[L ___ ~ o- ~- -•• ~· Par.ígrafo único. Deca:rendo perioc1o superior a seis meses, 
Observações sobre a Tab<la vn sení devido o dobro fiXado pala buscas. 

1. Os tradutores e intérpretes comerciais pm:ebem excessi- 3. Quando devidas as custas por folha, a primeira página 
vamente os emolumentos fixados na tabela. orgaoizada pela antori~ terá, no mínimo, vinte e cinoo IiDhas e as seguintes trinta. e cinco 
dadc a que estão su1xxdinados. liDhas, devendo cada linha conter, no mínimo, cinqíieDta espaços 

2. Fazem }ls aos valores fixados nesta Tabela os intétpretes datilográficos, sendo devidas as custas integralmente pela primeira 
e tradutores, observado o que dispõe o parágrafo único da obser- e última folhas, ainda que utilizadas someDle em parte. 
vação n• 4, da Tabela V. LEI N" 6.789, DE 28 DE MAIO DE 1980. 

3. Não se aplica o disposto na observação anterior~ quando - -
o intétprete ou tradutor for pago pelos oofres públioos devendo, Mdliatal'l!la~ãui> .... doart.lSdaLeili'Cilm,de 
emretanto quando se 1ratar de funciooário da Justiça Fedem!, ser 30deaiJddel974(r<gÔIIl<llbdeCo!lasdaJusiçaF~ 
consignado o fato em seus asseDtamentos, pala efeito de mereci- O Presidente da República. faço saber que o Congresso Na-
mento. cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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An. I • O caput do art. 15 da Lei 'n• 6.032, de 30 de abril de 
1974, passa a vigoxarcoma seguinte redaçio: 

"Art.. 15- Os autos sedo xemetidos ao contador: 

I - Nos processoo; de execução, inicialmente para apresen
tação do valor atualizado, a fim de possibilitar ao exc:cutado o pa
gamento da quantia certa: 

II - para liquidação da responsabilidade do vencido a exe
cução, quando necessário; 

!H - DaS ações de despejos por falia de pogamCD!o, se o in
teressado requeter a purgação da mon; 

IV - para contagem das despesas a serem pagas pelo IWX· 

rente como preparo. 
An. 2" Esta lei entmni em viga: na data de sna publicaçio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coot:nírio. 
Brasilia 28 de maio de 19&0; 159" da lndepecl2ru:ia e 92 da 

República. -João Figueir<do -lbrahlm Abi-Ac:kel. 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
LEI N" 73!8,DE 5 DE JUNHO DE 19l!S 

Revogam o art. U da Lei n' 6.032 de 29 de 
abril de 1974, que dispõe sobre o Reglmcato de c.,.. 
tas da Justiça Federo!. 

O Presidente da República, faço saber. que o Cong=so Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1' F= revogado o artigo 26 da Lei n• 6.o32, de 30 de 
abril de 1974. 

Art. 2" Esta lei entm em viga: na data de sua publicaçio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contiárlo. 
Brasilia 5 de junbo de 1995; 164' da Independência e 97° da 

República.-José Sarney- Fernando Lyra. 

LEI N" 7.400, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1985 

· Altera dispositivo dn Lei n' 6.032 de 29 de 
abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Cus
tas da Justiça Federo!. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na-
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei: . 

Art. 1• inciso I do art. 10 da Lei n' 6.o32 de30 de abril de 
1974, passa a vigorar com a seguillt~ Rdaçlio: . 

Art-10 •• --------------
I - o autor ou requemnle pagará metade das rus

tas e contribuições tabeladas, até 30 (trinla) dias, conta
dos da distnõuição do feito, ou Dão havendo distritoli
ção, da prolação do despaeho inicial; 

Art. 2' Esta lei entm em vigor na data de sua publicaçio. 
Art. 3° Revogam-·se as disposições em contrário. 
Brasilia. 5 de DOVembro ·de 1985. 164' da fudependb!cia e 

97' da República.- José Samey, Fernando L:yra. 

nia.) 
(À Comissão de Constituição e Justiça e Cidada· 

PARECERES 
PARECERN"52I,DEJ995 

Da Combsiio de As3nntos Ec:onômlcos, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n' 69, de 1!195, (n" 
1.927191, na Casa de origem), qoe "estabelece a obri· 
gatoriednde de a empresa e<ploradona do serviço 
postal no Pais pagar encargos llnancelros sobre as 

remessas de diuheiro entregues em prazo superior a 
três dias úteis após o seu envio pelo remetente." 

Relator do Venádo: Senador Esperidião Amin 

I- Relatório 

1. O Projeto de Lei da Câmara ;,.o 69, de 1995, estabelece a 00. 
rigala:iedade de pagamento de encargos financeiros pela ""'~"""' 
pmtadol:a de =viço póstal no País, sobre as remessas de dinheiro 
entzegues ao destinatário em pGlZO supericc a três dias após o envío 
pelo Ieltldente. Estariam excluídas desses encargos as remessas feitiís 
sob a foona de notàs em espécie e em envelopes pttiprios. 

2. De acordo com o Projeto, os encatjoS seriam indexadoS--i 
Taxa de Refet&>cia DWia - 1RD, oo a qualquer fonoa de cone
çioqueviesse a substituí~Ia. 

3. O iluslre Senador Bello Pazga. Relator da matéria, apre
sentou à Comissão de Ássunlos Econômicos, pPrecer favorável il 
proposição, can uma emenda modificativa dos termos do § 1' do 
artigo 1' do Projeto. ' 

4. Não obstante as: razões elencadas no referido Parecer, a 
Comissão de Assuntos Econômicos, em reunião de 27 de junbo 
próximo Q~Ssado, deh"berou pebi rejeição do referido Parecer. 

5. E o Relatório. 

ll- Voto do Relator do Vencido 

1. Como pode depreender-se do Relatório acima, a propoSi
ção a:innda da Câmam dos Deputados foi concebida em um con
texto de economia altamente illflacionária, no qual remessas de di
Dheiros através do sistema postal. na sua maioria por pessoas de 

_baixa renda, ficavam sujeitas a desvalori2ações com:ntes, em fun
ção do at.mso na entrega das quantias aos destinátarlos. Como a 
empresa p-estadora do serviço dispuDha de aplicações de curto 
pmzo, nada mais justo do que canpensar lillanceirunente o desti
natário, pelo menos obrigando-a a manter o valor real das referi
das xemessas.. o> principio da compensação financeixa seria iguai
mCD!e aplicável ao remetente, quando, por qualquer motivo, o di
nbOiro Dão ehegasse ao seu destino. 

2. Desde julho de 11194, o Poder Executivo vem implemen
tando um progmma de esll!bilizaçio econômica limdado em mu
danças estrutwais, enlre as quais tem destaque a eliminação gel:, 
dual da .i:ndexaçio na economia. Seria um contra-senso, em nosso 
entendimento, o Congresso Nacional aprovar uma medida que re
vitaliza, ainda que setorialm.ente, mecanismos de ca:reção monetá
ria, pmquanto do Plano Real fo~ finalmente, convertido em Lei no 
dia 29 de junbo passado. 

3. Os motivos que causam a demora na entrega das remes-
sas de dinheiro através do valor postal. inclusive a proveniente de 
ineficiência da e_,a. prestadom do sezviço postal. devem ser fis. 
ali...OO., rcmbatidos e eliminados Certamente, esta tarefa Dão seiá 
bem QICedida pa: meio de indexações, até porque tormr-se-iam in6-

. aJaS em. um ccntexto de in.flações tão reduzida como o atnal. 
. 4. VolamOS. assim, pela rejeição do Projeto de Lei da Câ-

mara n• 69, de 1995. · · 
Sala das Comissões, 27 de julho de 1995.- Gilberto Mi· 

randn, Presidente - &peridião Amln, Relator do vencido -
Frátas Neto - L6cllo Coelho - Ramez Tebet - João França -
Jelfer9on Peres - Franc:elino Pereira - Fla..Jano Melo - Beni 
v ..... - Leomar Qalatanilha - Pedro Piva - Arlindo Porto -
Osmar Dias-'João Rocha-ValmirCampelo. 

VOTO EM SEPARADO 

Vencido, do Senador Bello Parga na Combsiio 
de Assuntos Econômicos oferecido ao PLC n° 69195 
(n" 1.927191-C, oa origem), que "estabeleee a obriga· 
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toriedade de a empresa aploradora do serviço postal 
no País pagar encargos f"manceiros sobre as remessas 
de dinheiro entregues em pram superior a três dias 
úteis após o seu envio pdo ~eteute". 

1. Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei da Câmara D.
0 

69, de 1995, que estabelece a obrigatoriedade de pagamento. pela 
empreaa exploradoxa do serviço postal no País. de encargos fman
ceiros correspondente à Taxa de Referencia Diária - "IRO, ou a 
qualquer outra forma de comção que vier a substitui-la, nos casos 
em que as ~sas de dinheiro. sob a forma de vale postal ou ou
tros sistemas que vierem a ser criados,. não forem feitas em até tres 
dias úteis após o enViO pelo remetem.e. 

2. Segundo o projeto, os encargos fiDanceiros seriam devi
dos e calrulados a partir do terceiro dia. aplican~se o mesmo_ 
princípio nas SituaÇões em que, por qualquer motiVo, a reinessa 
não puder chegar ao destinatário. Nessa hipótese, os encaigOS se
rão creditados ao remetente. 

3. A proposição, exclui dos referidos encargos fmanceiros as 
remessas feitas sob a fom:i.a de notas em espécie, reÍDetidas em en
velopes pOOprios ao destinatário. Por ~ estabe~ o fOZO de 
noventa dias pata a ~gulamenação das IJOI1DIIS pelo Poder Execu· 
tivo, a quem caberá defmir o 6Igão responsável pela fJScaJização. 

H-1\f&uro E CONCLUSÃO 

§ 1° Os encargos rmanceiros sem-o devidos, tam
b6m, quaudo, por qualquer motivo imputável à inefi-
ciência da empresa. a importância referente ao "vale 
postal" ou a outra remessa não puder ser paga ao desti
natário e for devolvida ao remetente.'' 

Sala da Comissão, 27 de junbo de 1995. --Senador BeBo 
Parga. 

PARECER W 522, DE 1995 

Da Comlssiio de Coostituição, Justiça e Cida
dania, em caráter terminativo, sobre o Projeto de Lei 
elo Senado nc 63, de 1995, que "Estabelece a revisão 
obrigaliirla da Declaração do Imposto sobre a Renda 
doa detentores de c:argo eletivo ou diretivo na Admi
nistração PúbHca e dá outras providências". 

Relator: Seaadn Roberto Fràre 

I - Rel!"ório 

Ptetende o ilustre Senador Pedro Sima:t, com o preseme 
projeto de sua autoria, sejam estabelecidas regras atinentes à trans
parência da vida econamica e finauceim dos ho,mens públicos, em 
nlvei nacional Assim 6 que torna obrigatória a ~visão anual ''pie
na e comparativa", pela Secnotaria da Receita Federal, das declala
ções de rendimento e dos sinais exteriores de ~eza. dos detentores 
de mandato elelivo. dirigentes partidários, ministros, secretários de-.... 

!.Segundo oautordaproposião,o nobre DeputadoJacksoo tlK!o, bem como dirigentes de autmquias. fimdaçõe<, _.s públi
Pereúa, há muitas demíncias ~ o al1llso da Empresa de Cor- cas e de e<XlOOlDia mista. As declmçõe< das pessoas indicadas no 
reios e Telégrafos (ECI) na entrega das remessas de dinheiro aos pojeto serão, assim, amJaltT)"!!tfe fi.o:calizadas al:nngendo tambéot a 
destinatários, não raras vezes ultrapassando trinta dias após o en- _ fiscalização o petfOOo cmespoodenr.e aos dois anos anteriores ao 
vio pelO$ remetentes. exetácio do cmgo e ao biênio posterior a esse exerCício. 

2. Como se sabe, milhares de pessoas oo Pais uti1i2am este tipo Pata o cumprimento de sua missão, a Se=taria da Receita 
_de "setviçopootal" e,namaiaiadoscasos, sãousuáriosdepm:osn>- Fedetal utilizar-se-á dos extratos e movimentos de contas baneá-= e deles dependem até mesmo pana p:ópria ~ência. rias, pata o que desde já flca detmninado que aquelàs pessoas se 

3. Jndepeudentemente de culpa pela ineficif.ncia do serviço, submeteria à qtll:bm "'!lomática do sigilo bancário. _ _ 
o fato é que as empresas aplicam seus saldos de caixa no InelCado Diz mais a proposiçio, Do art. 3°, que o resultado da revisão 
fmanceiro e -mantêm, dessa fonna, o valor =l dos = O fiSCal, acompanhado de ~lat6rio explicativo. poder.\ ser objeto de 
Projeto sob exame tem o mérito de =guardar o valor ·xea~ das re- solicitação por qualquer'membro do Congresso NacionaL sujeita à 
messas, taiJlo pata o destinatário como pata o remetente, nos casos aprovação pela Mesa Diretom da Casa a que pert<ncuo solicitaiJ1e oo 
de a1r.1so e de ineficiência oa prestaÇão deste tipo de serviço pnst- pela maiaia simples dos meinl.os de o,..;ssi!o Parlamentar. 
aL Nesse sentido, as normas~ certamente induzirão a em- Em Slla justificação, o ilustre autor do projeto de lei Iembrà 
presa exploradora do serviço a aumentar a sua produtividade, por- que a moralização ÍI!Íciada com o impeacluneot do ex-Pn:sideme 
quanto o prêmio pela ineficiência deixará de ~tir. _ da República deve prosseguir rumo à purilicação dos serviços. das 

4. Nada obotaDle, nossa CODCOidância com o espírito da pro- atividades e das contas públicas. pata que se alcanoe o objetivo de 
posição - que prevê penalização finauceim pata a prestadora de se poder Oigulhar dos dirigentes públicos do Pais. Defende que os 
serviço. se, dentro de detenninado JDZQ, ilão camprir a missão dirigentes PJ,blicos e os detentores de cazgo eletivo devam dar 
contratada- entendemos não ser pexfeita a maneD:a. pela qual essa exemplo de submissão aos preceitos éticos. mínimos no que se re
pen•lização será aplicada, isso porque. como está posta no PLC. fere aos aspectos econamicos e floanceiros próprios daquelas pes
consiste DUmi generalização indesejável, po1lj1UIIIIo geradora de soas seguras de sua probidade. 
intexpretações oonflitivas que pndeiio desaguar em simações de Foi tempestivamente apresentada pelo ilustre Seoador Ger
confronto entre os usuários e a empresa. Com efeito, a expressão son Camata. emenda modiflcati.va do art. 2°, substiluindo a quebra 
'por qualquer motivo", constante do § I •, do art. I • é de amplitude automática do sigilo bancário pela obrigatoriedade de os destinatá
limitada, abmngendo até as hipóteses de descumprimento do servi- rios da nonua assinarem, no ato de posse, documento abrindo mão 
ço deca=ntes de causas alheias à voiJlade da intermediária oo do direito ao sigilo. 

fora do conlr<?ie dela. . n-Coustitucloaalidade 
S. Assun, achamos por bem propor emenda modificando o 

parágrafo por nós inquinado de imperfeição, eJjmjnando uma pos
sível fonte de desentendimentos entre as partes, que poderão re. 
dundar até mesmo em litfgios. 

6. Em conclusão, opinamos favoravehnente à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de n• 69, de 1995. com 
emenda propondo a seguinte redação pata o parágnüo primeiro do 
artigo primeiro: 

"Att. 10··--··--··--~-----·------

Nos aspectos constitucionais, a matéria envolve ponto deli
cado e controvertido, relacionado com o diieito individual à priva-

- cidade (CF, art. 5°, X), Náo propriamente quanto à obrigatoriedade 
de a Secretaria da Receita Fedetal auditarum grupo de pessoas. oo 
quanto ao fato de o =ultado de auditagem estar sujeito à requisi
ção feita por membros do Congresso NacionaL 

A Sujeição à legisJaçáo fiSCal alcança todas as pessoas natu
rais ou jUiídicas, conttiba.in.tes ou Dão, inclusive as que gozem de 
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imunidade tribut&:ia ou de isenção de car.lter pessoal (C6cligo Tri
butário Nacional- Lei Complementar n• 5.172. de 25 de oumbro 
de 1966, arL 194, parágrafo único). Ocomo apenas que, não tendo 
condições materiais de fiscalizar amJa!mente todo o universo de 
contribuintes, o órgão administrativo tributário é forçado a aplicar 
critérios de seleção dirigidos, ou por amostragem, para deteJ:J:nfuar 
as pessoas que deverão submeter-se à fiscalização. 

Aprovado o projeto de lei em apreciação, os ocupantes de 
cargos públicos estarão previamente selecionado por força de lei. 
Não é crível pudesse algum doo atingidos alegar quebra de isono
mia. Perante a lei. como visto, todos os cidadãos &ão passíveis de 
seleçio para sofi:erem a verificação fJSC81. Os critérios silo mem
meD1e técnicos e admiDistrativos. Podem ser dirigidos pam deter
minados grupos de contribuintes, em função de seu potencial con
tnbutivo oo. em função de indicias. de insatisfató:rio cumprimento 
doo deveres flSCllis- Podem também os critérios ser aleatórios, se 
assim convier à administração. O que propile o projeto em exame 
é apanas o estabel.ecim<nto, em !e~ de mais um critério de seleção, 
ditado por razões de interesse público. Nada impediria, aliás, que a 
própria Secretaria da ReoeiÍa Federal espontaneaune!lte adotasse o 
que se pretende veDha a ser claramente deí.mido em lei. 

Iguahmmte não 6 _motivo de ma.icres preocupações o res
guardo do sigilo fiscal- também mtelado pelo art. 5° da Constitui
ção e pelo C6cligo Tn"butário Nacional- CTN (art-198) que pode
ria estar sendc malferido pelo art. 3• da proposição. A matéria tem 
tido ttatamento rotineiro, em funçãõ do que prescrevem os arts. 
144 e 157 do Regimento Interno do Senado Federal, que encon
tram correspondentes no da Câmar.l dos Deputados. 

O ponto nevrálgico da proposição reside em seu art. 2°, ca
pu~ assim redigido: 

11Art. 2° Os ocopantes dos cargos ao funções a 
que se refere o artigo anterior submcter-~ão A quebra 
automática do sigilo em suas comas em instituições fi
.nanceiras e afins, não se aplicando o disposto no art. 38 
'daLein•4595,de31 de dezembro de 1964." 

Sucede·que, reiteradamente, o Poder Judiciário tem entendi
dç que o sigilo bancário é tutelado pelo art. s•, X, da Contituição 
Fedem! - direito individual elevado à couc!ição de cláusula pétrea, 
ex vi do art. 60, § 4°, N. Ademais, a. Lein°4..595. de 1964. foi re
cepcionada pela Constituição de 1988 com status de lei comple
memar, em deca:rência do disposto no art. 192, o que desde já im-
pede sua derrogação por lei <rdioária. · ·· 

Projeto de lei (I'LS n• 54, de 1992) com objetivo idê.ntico, 
de autoria do ilustre Senado< Gerson Camala foi fulminado nesta 
mesma Comissão de Constiblição, Justiça' e Cidadania.. em 11 de 
agcsto de 1993 (por maioria, vencidos os Senado<es Luiz Alberto 
de Oliveb:a. Jutahy Magalhães. e Esperidião A.min), exat.am.enle 
por invocação de tais fundamentos. 

É oportuna a transcrição de trechos do voto do Min. Carlos 
Velloso, Relator da Petição (Questão de Ordem) n• 5.7751170, no 
Supremo Tn"bunal Fedexal: 

''O sigilo bancário protege interesses privados. É 
ele espécie de direito à privacidade, inerente à personali
dade das pessoas e que a Constituição oonsagra (C.F, 
art. SO, X), além de atender "a uma finalidade de ordem 
pública, qual seja: a de proteção do sistema de credito", 
registra Carlos Alberto Hagstrom. forte no magistério de 
G. Ruta C'Le Secret Bancaire en Droit ltalien", Rapport, 
p. 17; Carlos Alberto Hagstrom, ''O Sigilo Bancário e o 
Poder Público", Rev. de ~ito Mercantil, 79!34). Não 
é ele um di.ràto absoluto, devendo ceder, é certo, 
diante do intensse púb&c:o, do interesse da justiça, 

do interesse social, conforme aliás, tem decidido esta 
Corte (RMS n• 15.925-GB, Relator o Ministro Gonçal
ves de Oliveira: RE n• 71.640-BA, Relator Ministro 
Djaci Falc3o, R11 591571. MS !.047, Relator Ministro 
Ribeiro da Costa, Rev. Forense 1431154; MS n• 2.172, 
Relata: Ministro Ne!sm Hungria, "DJ'' de 5-1-54; RE; 
RE n• 94.608-SP, Relator Ministro Cordeiro Guem., 
R11 1101195). Esse caráter oão absoluto do segredo 
bancário, que constitui regra em direito comparado, 
no sentido de que deve ele ceder diante do interesse 
p6blko, é """'ohecido pela maioria dos doutrinado
...,. (Carlos Alberto Hagstrom, ob. ciL pág. 37; Séigio 
Carlos Covello, "O sigilo Bancário como Proteção à In
timidade", Rev. doo Tnbs, 648127, 29; Ary Brandão de 
Olive~ 'O:nsiderações Acerca do Segredo Bancário". 
Rev. de Dir. Civil, 23/114, ll9d). O segredo há de ce
der, entretanto, na forma e· com observância de pro
cedimento estabeleeido !'III lei." (Grifos acrescentados). 

Ora. é indisputável que as medidas objeto da proposição 
atendem cliretamente ao interesse público. Tem a ver com a trans
parência da vida doo homens públicos e com o padtao de morali
dade que a popu1açio deseja ver impJantada nO exercício- de fun
ções públicas. 

De assinalar, também, que a abertma do segredo bancário 
desejada não pcri às esclncams a vida privada doo cidadãos visa
dos, mas apenas facilitaiá o aoesso à sua vida linanceira por órgã
os e funciaWios de Estado igualmente obrigados ao dever de sigi
lo. Pelo já mencionado C6cligo Tributário Nacional dos órgãos de 

-4dministração tn"but&:ia eslão submetidos à proibição de qualquer 
divulgação de dados pessoais dos contn"buimes. É o que se vê do 
art. 198 do CTN: 

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação 
criminal, é vedada a divulgação, pam qualquer fim, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de 
qualquer infOI:IIlllçio, obtida em ~ do ofício, sobre a 
situação econô~ca oo financeim dos sujeito:> passivos 
ou de texceiros· e sobre· a natureza. e o estado dos seus 
neg6cios ou atividades". 

De outra parte, cabe lembrar que o CTN (Lei n• 5.172.166)' 
é, reconhecidamente, lei complementar à Constituição e sua edição 
é posterior à da Lei n• 4595/64 (que, em 1988, foi também reoep
cionada como lei complementar). O C6cligo Tn"butário regula a 
matéria de modo compatível "!'m a moderna concepção doutriná
ria., legislativa e jurisprodencial dcminante no Jllllildo desenvolvi
do, a qual consagra a poevalência do interesse público sobre o pri
vado. O sigilo bancário, por mais fortes que sejam os direito& e ga' 
rantias individuais. nãó deve sC:rvit ao· acobertamento de possíveis 
illcitos ptaticados em detrimento de toda a sociedade, como os ilí
citos fiSCilis (no ca5o, agravados pela cin:unstância de poderem es
tar seudo prnticados por homens públicos). 

Re"" o art. 197 do CTN: 

"Art. 197. Mediante imimação escrita, são obriga
dos a prestar à autoridade adm.iniStriltiva todas as infor
mações de que disponham com relação aos bens, neg6-
cios ou atividades de terceiros: 

---··------··---
11 - os bancos, casas bancárias, caixas econômi-

cas e demais instituições financeiras. 

" ·-·------
Sendo de mesma hierarquia e posterior à lei instinlidora do 

sigilo bancário, deveria ser essa a nonna. prevaleceme. Todavia, 
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impossível ignorar que o Poder judiciário, pelos seus maís altos 
órgãos, tem dado preferência ao valor maior representado pelo di
reito à privacidade, restringindo bastante, na prática, o acesso aos 
dados fmanceiros dos contribuintes. 

Destarte é oportuna a emenda modificativa do art. ZO, patro
ciDada pelo ilustre Senador Getsco Camata, pelo qual os próprios 
interessados formalmente abrirão mão da privacidade. A f6rmula 
contorna o impeditivo constitucional, na medida em que a norma 
não despoja ninguém de seu direito, mas apenas estabelece mais 
uma ccodição para que assuma augos e funções públicas. Em oo
tras palavras, é dizer que nfuguém é obrigado a assomir cargos e 
funções públicas mas, se desejar fazS-Io, sabe de antemão que o 
interesse públiooexige a comprovação piem da lisura de seus atos. 

ID-Méritos 

Acreditamos que assiste inteira mzão ao eminente autor do 
projeto de lei. Com efeito, o estágio de purificação da vida p.íblica 
brasileira, cujo ''""''''mais significativo foi o impedimento do 
pxóprio Presidente da RepÚblica, exige novos passos. - -

O estabelecimento de uma regm permanente no sentido do 
submeter os homens de Estado à verificação constante da regulari
dade fiscal de suas atividades somente vantagens poderá trazer ao 
aprimolamento dos costumes e à própria imagem deles, hoje tão 
desgastada, perante o povo. · 

Tal medida contribuirá para o aprimoramento dos COSIUmes 
po!tjUe de imediato afastaJ:á a minoria (noriDal em qualquer grupa
mento humano) da tentação de agir fora dos limites ou à margem 
da lei fiscal, pela simples I3Zio de saber previamente que a socie
dade, ao lhe coní~ar um mandato oo uma função pública, estaJ:á, 
simultânea e claramente, sinalizando que espera dele comporta-

_Ip.ento ético tio iri:epreCnsivel que nem mesmo a fiscaHzação siste
mática de sua :vida como contrib.Jinte deve ser temida. 

Contribuirá também para o aprimoramento da imagem dos 
homens públicos pcrque podelá ser exibido oomo ga1ardio o fato 
de que eles são os primeiros a dar o exemplo de rumprimento dos 
deveres de cidadão e de contribuinte e que, longe de se' escudarem 
em sua condição de líderes~ usam~ na para demonstrar claramente e 
sem receios. que nada têm a esconder. 

Impossível negar que a imagem coJDDm que o homem do 
povo faz hoje dos politicas é aquela segundo a qual estes ingres
sam na vida pública, em primeiro lugar. para se locupletarem. A 
reversão desse estereótipo será. sem dúvida, o ·primeiro efeito prá
tico da enlrada em vigor da lei proposta. 

Dando o exemplo, c:shomempuôlioos el;tarl1o, iinda, inceulivan
do o cump:inM>i<> dos deveres fiscais portodÓs a; demais cidad1ios, com 
evidente ganho pm:ao País e para o deoenvolvimem)da cidadania. 

IV- Voto 

Por tais fundamentos, votamos pela aprovação do projeto 
de lei. com o acolhimento da emenda do Senador GeiSon Camata, 
que alten a redação ao caput do art. '1f' do projeto, estabelecendo 
que os ocupaiJJ.es de cargos e funções a que se refere o artigo ante
rior assinarão, oo ato -da p:>sse. documento abrindo mão do sigilo 
bancário. -

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995. - Jris R...,.,de, 
Presidente - Roberto Freire, Relator- Roberto Requlão -José 
Fogaça - Ney Suassuua - Pedro Simon - Ademlr Andrade -
Arlindo Porto - Francelino Pereira - Guilherme Palmeira -
Jefferson Per<s - Bernardo Cabral - Romeu Tuma - Ramez 
Tebet- Ronaldo Cunha Lima- Edison Lobão -José Biauco -
Josaphat Marinho. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMIS
SÃO DE CONSTirui:ÇÃd. JUSTIÇA E CIDADANIA. 
AO PROJETO DELEIOO SENAilO N"63. DE 1995_ 

Estabelece a revisão obrigatória da Declaração 
do Imposto de Sobre a Renda dos detentores de car
go eletivo ou diretivo oa Administração Pública e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Secretaria da Receita Fede:ral :realizará, anualmen~ 

te, a revisão plena e comparativa das Declarações do Imposto so
bre a Renda e dos sinais exteriores de riqueza dos detentores_de 
mandato eletivo, nas esferas da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municlpios, bem oomo dos dirigentes partidários. --

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos mi~ 
nistros e secretários de estado? presidentes e diretores de autar
quias. empresas públicas, socieda.des de economia mista e funda
ções, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ '1f' Quando da eleição ou indicação para os cargos oo fim
ções a que se refere este artigo, a Secretaria da Receita Fecieral 
fará revisão especial. considerando as declatações do Imposto so
bre a Renda dos 2 (dois) úhimos exercícios. 

§ 3° A revisão far-se-á. 2 (dois) exercícios após o término do 
mandato ou peóodo administr.!tivo. 

Art. '2: Os ocupantes de cargos e funções a que se refere- õ 
artigo anterior, assinado? no ato de sua p:>SSe. documenws abri.D.do 
mão do direito oo~itucional do sigilo bancário. -

Par.lgtafo único. A Secretaria da Receita Federal utilizar: S.. 
- á dos extmtos e movimentos de comas para análise e corilparação 

com as declarações anuais do Imposto sobre a Renda. ad_otando as 
medidas legais cabiveis, quando necessário. 

Art. 3° O resultado da revisão anual a que se refere esta le4 
acompanhado de telarório explicativo, poderá ser solicitado por 
qualquer membro do Congresso Nacional, e aprovado pela Mesa 
Diretora da Casa a que pertencer o parlamentar ou pela maioria: 
simples dos membros da Comis~o Parlamentar correspondente. 

Art. 4• O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 
Lei, uo pmzo de alé 60 (sessenta) dias da sua publicação. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. .. 
Art 6° Revogam-se as disposições em contrário. ---
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995.- Senador Íris 

Rezeade. Presidente. 

PARECERN°523,DE 1995 
(Da Comiss3D Direto!:a) 

Redação fiua1 do Projeto de Lei do Senado n• 
136, de 1990 (n• 6.128190, na Câmara dos Deputados~ 

A Comissão Diretora apreseDta a redaçio fmal do Projeto 
de Lei do Senado n• 136, de 1990 (n• 6.128/90. na Câma!a dos 
·Deputados), que dá nova redaçioao incisoiD doart. 484 do Decreto
Lein•3.689, do3 de ootubro de 1941- C6digo de Processo PenaL 

Sala de Reuniões da Comissão. 28 de agosto de 1995. -
José Samey, Presidente- Levy Dias, Relator- Júlio Campos
Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 523, DE 1995 

Dá nova redação ao inCiso m do art. 484 do 
Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Có
digo de Processo PenaL 

O Congresso Nacioual decreta: 
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Art 1• O incisO ID do art. 484 do Código de Processo Penal 
(Decreto-Lei n• 3:689, de 3 de outubro de 1941) passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"ID' - se o réu apresentar, na sua defesa, oo. ale
gar, nos debates, qualquer fato oo cin:unstância que por 
lei isente de pena ou exclua o crime. ou o desclassiíiqUe, 
o juiz for:mulará os quesitos ca:::respondentes imediata
mente depois dos xelativos ao fato p:incipal. inclusive os 
relativos ao excesso doloso ou culposo quando reconhe
cida qualquerexcludente de ilicitude." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR.. PRESIDENTE (Gerson Camata) - O expediente 

lido vai à poblicação. . _ _ __ 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.l0 Seczetári.o em 

exercício, Senador Nabor Júnior. -

É lido. o seguinte: 

ÓFíCÍO N" Sf49, DE 1995 

OF. STST.GDG.GP .N" 534195 

prudência com que o PMDB faz oposição ao Govemador atual do 
Estado do Acre não excluem a fnmeza, quando necessário. sempre 
que os primados da j:Jstiça social estejam sendo, de alguma forma. 
golpeados pela administração do Sr. Orleir Cameli. 

Rogo a Vossas Excelências que não tomem este pronuncia
mento _ que faço a cop.rr.tgosto _ como um desabafo sobre temas 
paroquiais. O problema que hoje txago ao eonhecimento do Sena
do da República é de interesse nacional, posto que envolve progra
mas e verbas feder.!is. dentro da estmtégia de combate à miséria 
que cootinua. sendo a nossa grande desgraça. a mancha que tisna o 
sucesso do PiaDo Real e de todas as promessas de tirar o Brasil dos 
últimos lugares do ranking nnmdial da pobn:za. 

O Programa Comunidade Solidária foi saudado com grande 
esperança pela sociedade nacional, CODfia.nte de que a imagem 
austera do Govemo Femando Henrique Caidoso evitaria o niãU 
uso e a deturpação da assistência às p6pulaÇões mais carentes do 
País. Por ser um programa federal e por estar o Brasil ammcia.ndo 
novos tempos de moralidade politica e fmanceira, Prefeitos e Co
nmnidades se prepararam para repartir, digna e eqü11ativamente, 
os benefícios prometidos. 

Não contamm _ e acredito que nem o Presidente da Repú
blica aventou essa tenebrosa pc>Ssibili.dade _ não contaia.m, repito, 

Brasília, 25 de agosto de 1995 com a intervenção deletéria de alguns Govemadores, como o do 
Senhor Senado<, Estado do Acre, que aparenlam a determinação de apropriar-se dos 
T.enho a honra de dirigir-me a V. Exa pua, cumprimentan- recursos e canalizá-los em beneficio apenaS dos Municípios admi

do-o, solicitar a retirada de pauta do PLC n• 93/95, e PL n• 4.235- nistiados por aliados ostensivos ou tácitos. 
A, de 1993, na origem. que altera a Lei D0 8.43~ de 11-6-92, para Essa suspeita alimentava, há várias semanas, as converSas 
redefmir as jurisdições das Juntas de Conciliação e Julgamento nas de Prefeitos e Representantes do povo do Acre oo Congresso Na
Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras providências, em vmu- ciOnal. Era,. realmente, muito estranl:io, o fatõ de que neDbum Mu
de da necessidade do :reexam.e e ahJalização da proposta CODSUbs- - nicípio administrado pelo PMDB fazia parte da lista de contempla
tanciada no aludido Projeto de Lei. dos pelo Programa Comunidade Solidária, mantido pela Presidén-

Nesta ~dade, xeitero a V. Ex• protestos de estima e cia da Rep:iblica dentro da estrutura da Casa Civil. 
-distinta consideração.- Joaé Ajuric:aba da Costa e Silva, Minis- Não admioíamos qualquer agravo ao Palácio do PlanaltO, 

tto Presidente do Tribúnal Superior do Trabalho. mas havia fundada suspeição de que a lista poderia ter sido mani-
0 SR. PRESIDENTE (G=on Camata) - O expediente poJada, quando da ajXeciação pelo Governada Orleir Cameli e 

lido secl publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente, sua equipe. 
nos termos do disposto no art. 256, § z•, a1inea b, item·II do Regi- Antes de qualquerdenúDcja pública, portantp, os Senadores 
mento lntemo. e Depotados do PMDB do Acte consultaram oficialmente a Sra. 

O SR. PRESIDENTE {G=on Camata) - A Presidência Anna Maria Peliano. No doeumento enviado à Secretária-Executi
comunica ao Plenário que deferiu o Recurso D.

0 07, de 1995, inter- va do Programa. a questão era proposta com seriedade e objetivt":: 
posto no prazo regimental, no senlido de que- seja submetido ao dade: "Sucede que fundamentadas suspeitas vêm paÍralldo sobn: a 
Plenário o Projeto de Lei do Senado n"165,de 1995, de autoria do execução do Programa no Estado doAcre,postoque todos os Mil
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobn: a aplicação das recei- nicípios cujos Prefeitos se elegeram sob a bandeira do PMDB fo
tas provenientes _ ram dele alijados, nnma discriminação odiosa e gravemente dolo-

A matéria ficará sobte a mesa durante cinco dias úteis para rosa. pois ali se encontram justa.mente algumas das mais pobres e 
o recebimenro de emendas. de acordo com o disposto,no art. 235, carentes coxmmidades acreanas". 
II. "c", do Regimento Intemo, combinado com o art. 4° da Resolu- Essa consulta foi protoc.olada no Palácio do Plana.Ito no dia 
ção n• 37, de 1995, do Senado FederaL . 11 de agosto corrente. A resposta ebegoo a minhas mãos, como 

É 0 seguinte orecuiSOdeferido: primeiro signatário do doeumonto, na última sexta-feira, dia 25. E, 
lamentavehnente, confuma as suspeitas e nos obriga a denunciar: 

RECURSO .. N"7,DE 19!15 o Governo do Estado do Acre, aproveitando-se da confiança dos 
Senhor Presidente, dirigentes do Programa Comunidade Solidária, manipuloo a rela-
Os Senaclores abaixo assina.dos, nos termos do§ 3°, do art. ção de Municípios beneficiados, praticando a. mais odiosa e mes-

91' do Regimento lntemo, requerem que o Projeto de Lei do Sena- quinha discriminação contia as Cidades administiadas pelo PMDB 
do n• 165, de 1995, seja submetido ao exame do Plenário do Sena- _ potqUe seria difícil explicar aos cidadios prejUdicados que foi 
do Federal. - Lúdo Ak:ântara - Teotonio Vilela Filho - João 11

coinâdência", essa discriminação! 
RoclJa-Marlu<ePinlo -JoaéRoberto Arruda- Valmir Cam- Diz a informação da Sra. Secretária-Executiva do Programa 
pelo -Artur da Távola- Romeu Toma- Sérgio M.aebado. Conmnidade Solidária, contida no Of'J.Cio SE'PCS n• 341: "a indi-

0 SR. PRESIDENTE ( G=on Camata) Há oradores incri- cação dos Munic!pios que integrario o Programa, nesta etapa ini
cial, é de responsabilidade do Goveroo do Estado _ que, para tal, 
leva em conta os nnmicípios listados no estudo elaborado pelo 
IBGE ldeotifkação de Áreas de Pobreza no Brasil". E aa.scen
ta: ''o mencionado estudo relacioncu os m:unicípioo mais pobres do 

tos. 
Coneedo a palavra ao nobn: Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR ,JÚNIOR (PMDB-AC pronuncia o seguin. 

te discurso) -Sr. Presidente, sn e Sn. Senadores, a seriedade e a 
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Brasil. CODSideruldo o número de familias indigentes e os indica
dores sobre as CODdiçiies de sobrevivência de crianças de O a 6 
anos. Pela metodologia addada, apenas os nnmicípios de Assis 
Brasil. Mâncío Lima e Tar.wacá seriam beneficiados pelo Progra-
ma". 

O Programa !=Vê o mínimo de 12 Municípios po< Estado. 
Como só havia 3 Municípios listados pelos critérios do ffiGE e a 
Capital deveria cons!M obrigatoriamente, ootros 8 foram incluídos 
"sob a responsabilidade do Govemo do Estado", como afuma a 
S~a. Anna Peliano. 

Senhor Pm;idente, Senhoras e SeDb= Senadotes: esta é 
uma situação extremamente melindrosa. pois em praticamente to
dos os Municípios do Acre encontramos miséria, ~ falta 
do mais elementar apoio sociai e humanitário. 

E a inclusão dos citados Municípios, po< critérios subjeti
vos, acabar.á resultando em uma i:mpJrtante ajuda ~ seus mora
dores _mas o que se condena é justamente a clistmçiÕ e a falta de 
tianspare!lcía na adoção desses critérios, rujc resubado 6 o que 
hoje venho denunciar. ·rOfl!Dl "esquecidas11 justa.meo,te as comuni
dades administradas pela Oposição! 

O homem piblico precisa ter a COlagem de ser sincero, 
meso;to COIIeD.do o risco ® intexprctações maldosas e de itttrigas 
junto à sociedade. Mas fica .muito dUJ.Cil, em termos objetivos, ex
plicar a ausência de Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, 
Marechal Thaumallligo, Senador Guioman! e Capixaba da relação 
dos Municípios mais pebms do Estado; fica dilicil, muito diítcil, 
explicar a piesença de Cruzeiro do Sul na cabeça dessa lista, por
que. mesmo enfrentando serlssimos problemas ecooômico5 e so
ciais, a vi:rblal''Capital do Vale do Juruá'' se encontm em situação 
muito menos precária do que as cidades, que citei .anterioDnente, 
excluídas do Progmma. 

Haver.\, ainda, uma segunda etapa. Mas a ptÓpria Secret.á
ria-Exemtiva do Programa CorrDJnjdade Solidária avisa; "outras 
municípios do Estado do Acre sexão coosiderados pala receberem 
os benefícios do Programa Da medida em que as restrições orça· 
mentárias ora existentes forem superadas11

• Ou seja.: não se 
pode fazer qualquer !=visão respODSável sobre essa noVa etapa. E 
conclui o documento do Palá.cio do Planalto que maiores informa
ções. sobre a cliscriminação pmficada pelo Governada, devem ser 
colhidas junto ao próprio Gov"""""'r _ oom isso, o Govemo Fe
deral se isenta de responsabilidades quanto às "distorções pratica
das m aplicação do seu Programa de combate ~ miséria, programa 
mantido e acionado com reausos da União.. 

Wao quero polemizar sobre esse ponto, porque a hcn é de 
corrigir e riSCaliz:ar o que já. está feito. Se p Uovemo Federal con
fiou no Govemo do Acre e viu essa coof"zança traída, viu a mani
pulação da lista pala contemplar apenas aliados do Governador, 
aceita a exclusão de conrunidades pau~ por motivos políti
co-partidários, isso é algo a ser discutido com semnidade. dentro 
do 1=ssuposto de que a Secretaria-Exerutiva do Programa agiu 
com boa-fé ao procur.u-o Sr. Orleir Cameli. 

.() Sr.Fiaviano Mdo- Pennite-me V. &•um aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito pmzer, Senador 

Flaviano Melo. 
O Sr. Flaviano Melo • Senador Nabor Júnior, o pronuucia

mento de V. Ex' toma piblica uma p!:OOCUpaÇão de toda a Banca
da do PMDB, desde que a mesma soube que nenhum DlllDiápio 
administrado pelo PMDB no Acre fazia patte do Programa Comn
nidade_Solidária. Essa carta a que V. Ex~ se refere, a qual iDquire a 
Secretária-Executiva do Programa, foi assluada por toda a Banca
da do PMDB do Acre, tanto do Senado Federal, quanto da C1mara 
dos Deputados. O que me deixa mais triste é pensar que mesmo os 
critérios adotados pelo Govemo.Fede:tal para os quatro JllllD.Ícípios 

que tinham direito ao progrma devido aos índices de pobreza não 
estão COiretos. No ffiGE, não deve estar regia!Iado o índice de po
breza de municípios como Thaumaturgo, Porto Walter e Santa 
Rosa, até mesmo porque o acesso a esses municlpios é muito difi
ciL Isso demonstra também que o próprio Govemo Federal, no 
Programa CoDlllllidade Solidária, não· está sendo criterioso na es-
coJha desses municípios.. O Governo do Estado tem conhecimento 
disso, até pcxque os municípios que citei, Thaumamrgo e Porto 
Walter, ficam· no Alto rioJUIUá- a viagem de barco até esses_mu
nicípios dura de dez a quinze dias -,e o Governador é da região. 
Com isso, está-se fazendo uma coisa od.iC6a.. qual seja não inserir, 
DO Programa. monicípios ande a miséria 6 absoiuta, muito embota 
a oportwJidade tenha existido. O rumo que um programa como 
esse está tomando deixa-nos bastante tristes e desespersnçados. 
Pa!abéns pelo piOOUllciamento de V. Ex'. Espero que alguma pro
vidência seja tomada, no seotido de que, na segunda etapa des:se 
Programa. seja ouvido não apenas o Governador, mas também ou
tias entidades da sociedade, pala que não se repita essa tão grande 
ínjlstiça. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a V. Ex•, Senador 
Flaviano Melo, pelo oportuno aparte, que vem refmçar substan
cialmente a essência e o objetivo deste meu pronunciamento. --

É indispensãvel que se busque uma explicação oficial do 
Govemador, uma satisfação às comnnjdadec; prejudicadas por esse 
laoce de perseguição partidária, de retaiiaçio contra o voto demo
ciático e soberano. Cooftrmada tal atitude, dev~se exigir que o 
Governo Fedexal tome uma aritude, pcis. afmal, não pode o Palá
cio do Planalto permitir que seus Progr.unas e os :recursos neles 

_empenhados acabem usados em práticas mesquinhas e pezsecutó
rias, de Governadores sobre adv..-sárioolocais. 

Esta é uma quesiãO que trnnscende ãs divisas eStaàuais e eXige 
a responsável atenção de tedo o Psls, porque o Govemo Federal vem 
alertando <xm. freqíiência pm:a a existência de ''ralos'' por onde esta
riam esc:a:reudo es rerursos nacionais. E Df'Jlbum. '1:alo'' pode ser pior 
do que o da politicagem; da manipdação inesctopiiosa de veri>as des
tinadas à luta CODt:!a a miséria e o abandono 

O Sr. Casildo Maklaner- PermitJ, V. Ex' um aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR~ Ouço V. Ex' com pmzer. 
O Sr. Casildo Maldaner - Senador Nabor JÚDÍor, estava 

presidindo a sessão quando V. Ex• começou o seu pronunciamen.:'" 
to. Pedi, então, ao Senador Osmar Dias que me substituísse para. 
poder aparteá-lo oo momento em que aborda assunto tio i..mpor'
tante e tão pelômico. No Estado de V. Ex', o Acre - o Senador Fla
viauo Melo também aualisou este assunto -,há dúvidas em relação 
A seleção dos municípios por parte do Progxama Comunidade Soli
dária, O mesmo acontece no meu Estado, Santa Catarina. TeDbo 
recebido inúmeras reclamações, principalmente de Prefeitos nruiii
cipais. Alguns nnmicípios foram aquinhoados pelo Programa Co
mnnjdade Solidária e CRJtros. em sua grande maioria - se Dão ine 
engano, no meu Estado são 25 municípios -. não o fOiaiD. Os pre
feitos têm me perguntado sobre a situação de seus nnmié1plos e 
per que não foram beneficiados pelo Programa. Dizem que têm 
destinado a maior parte de seus açamentos pala melharnr as con
dições sociais em seus municípios, pala dirimir a pobreza. e os 
municípios que não fizemm o mesmo foram beneficiados pelo 
Programa. Tiltta-se de privilegiar a ineficiência? Perguntam-me os 
prefeitos. Ser.l que é isso o que está acontecendo hoje? Ser.l que 
não temos o -clireito de privilegiar a eftciência? Essa reclamação 
geoemiizada também acontece DO meu Estado. Os critérios adota
dos • serei muito sincero - deixam dúvidas. A reclamação é gene
ralizada. Wao sei se não seria. necessária uma revisão quanto aos 
critérios que o Connmidade Solidária tem adrudo pala privilegiar 
ou para elencar alguns municípios no Brasil ou nos seus respecti-
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vos Estados. Por que como ficam os IllllilÍápios -vizinhos daqueles 
que têm tido toda assistência com cesta básica e outros bener!Cios 
? Está c.omeçando a haver um êxodo de habitantes de um municí
pios para outro, porque um terá os benefícios e o entro não. Essa 
discriminação deixa muita gente clamarido px alguma coisa que 
venha atender a todos com mais igualdade. Talvez seja preciso re
ver esses c:rit6rios que se adotamm. Por iSso, veobo cumprimentar 
V. Ex .. quando levanta esse assunto em xelaçio a seU Estado, que 
no nosso, Santa Catarlita, também acoiltece.. 

O SR. NABOR ,JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. Exa. 
Gostaria apenas de ressaltar aspectos que caracterizam a seleção 
dos IDllDicipios do Estado do Acre e a realizada no Estado de V. 
Ex ... 

liano? porque. neste caso, a interferência do Estado. se é que acon
teceu, foi danosa ao espírito do Programa. que se volta, com toda 
possibilidade de ezro que possam ter esses levantamentos. para 
atingir os municípios onde a pobreza é mais intensa, onde o pro
blema é mais grave. Mesmo que isso suscite esse tipo de reação 
que se verificou em Santa Catarina, em que alguns acham que os 
que estão trabalhando bem é que deveriam ser premiados com o 
apoio do Governo. Afmal de contas, essas pessoas que estão lá 
nesses Dilln.icípiOs não podem pagar o preço de más admin.istraçõ:. 
es. O Govemo, tendo identificado essa situação, está agora se vol
tando pam o atenclimeo.to prioritário a essas comunidades. V. Ex• 
tem razão em esttanhar isso e creio que o programa nos deve uma 
satisfação. 

No Estado do Acre, o PMDB elegeu 6 dos 22pideitos,dos O SR. NABOR ,JÚNIOR ·Obrigado a V. Ex'. Pretende-
quais fomm seleciooados 12 para o Programa Q>numü!ade Solidá- mos, Senador Lúcio Alcántam. que o Programa seja implantado 
ria, embora só 4 municfpios estejam deittro-do levantamento pro- sem nenhum favorecimento políticO, que não se veja direcionado 
movido pelo IBGE, que acusou Dlllito mortalidade infantil. na fai- pata detennjnados municípios, ao talante da autoridade estaduaL 
xa etária de O a 6 an<is de idade. uma população muito carente. Na em detrimentso de outros mais carentes do que os re!aciocados. 
verdade, isso OCOIIO.em quase todos oo lllllD.ÍCÍpiOS. 1liio apenas na- Citei apenas dois, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mas há 
queles cadastrados pelo mGE. Porto Acre, também. que é um município extremamente pobre; há 

O que se estranha. Smador Casüdo Maldaner, é ver todos Capixaba, que é um município novo, também, criado há poucos 
os muoicipios govemado$ por pefeitos do PMDB excluÍ<Io$ do anos; há. Plácido de Castro~ Senadoc Guiomard. São IDllilÍcípios pc
Programa. mesmo sendo lllllD.icípios mais carei:J.tes 8.tê do que os ~ cOm um bolsio de miséria dos mais acenmados na sua periferia. 
!2 relacionados pelo Govcmo do Estado. Por exemplo, Cruzeiro No enllmlo, '"'"""" exc!Wdoo I""' um procedimemo eminell!emeDte 
do SUI6 o segundo munic!pio em importincia econOmica, popula- polítiro, o que é uma ccisa inconcebív•le inexpliclvel! 
cional, coiDOicial, econômica etc - porque Cruzeiro do Sul foi in- Concluo, SenhO!' Presidente, Senhores Senadores, af'uman
cluído e dois nmnicfpios vizinhos, dele desmembrados, não o fo- do mll:lha determinação de levar até a última instância esse grave 
mm? São pequenas cammidades inseridas dentro da área da extm- problema, exígindo infOilllliÇÕes e acompanhando as denúDCias de 
ção da bomlcba, atividade pntic:amoiJ~e falida, e que, portanto, perseguição con1ra Municipios que, entre outros flagelos, sofrem 
têm gr.mde parte da população desempregada. pois o único empre- - esse cruel castigo, por terem exercido com dignidade seu direito 
gado1: é a Prefeitura. Cruzeiro do SUl possui uma economia mzoá- de escolher os próprios govemantes. · 

_~e!. É considetado, depois da capital, o segundo IDllDicipio do Es- Solicito a V. Ex' , Sr. Presidente, que faça oonstar dos 
tado, mas foi incluído entre os mais carentes por ser a terra do <Jo.. Allais da Casa os documentos anexos a este pronunciamento. 
vemador que, também, foi seu Prefeito. Certamente, no DliUlÍcipio Muito obrigado. 
de V. Ex .. os critérioS f0I3.1D. outros, que deixaram de a.te:i:J.der a -
maioria dos po1n= DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA-

O que nos preocupa, mais ainda, é 0 fato da Seci<tária-Exe- DOR NABOR .f.ÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
cutiva do Programa, DI' AnDa Maria Peliano, diz<c que, em uma 
segunda etapa, outros IllllllÍCÍpioo poderio fazer parte desse pro
gruna, desde que baja dispom'bilidade """'"""!ária e financeim. 
Ora, isso é muito di.ficil, principafmente, quando o País está en
frentando uma caise econômica, das mais sérias dos últimos anos. 

O Sr. Lúdo Akântara- Pennile V. Ex' um apam? 
O SR. NABOR ,JÚNIOR- ComJ>lll=ouço V.Ex'. 
O Sr. Lúcio Akântara - Agradeço lt oportunidade e digo a 

V. Ex' que tanto quanto sei e confame mfO!IIlaÇÕeS que colhijm
to à própria coordenadora. do Progmma, DI' Alma Maria Peliano, 
os critérios eram os estabelecidos pelos levantamentos tamo do 
IBGE como do chamado Dllll'" da fome, onde os nnmicfplos mais 
atingidos pela mortalidade infantil, desnulrição e ootros indicado
res seriam os privilegiados para receberem o apoio do Comunida
de Solidária. O Senador Casildo Maldan<r falou que isso seria 
como que premiar a iD.competência , isto é. as admjnisttações tal
vez pouco operosas, desidiosas nos nnmicfpios, sucessiVlllliOilte, 
levaram a essa situação. En<,_uanto que ootms cidades que estio 
trabalhando e melhorando a ~o de vida de sua popu1açio 
não estão tendo o direito a isso. É uma maueira de encarar o IZQ
blema. Na verdade, o progilllliO possui o objetivo de privilegiar, 
para sua atençlio para sua área de atuação, esses bolsões de pobre
za, tanto nas regiões metropolitanas, nas capitais,. como nos. peque
nos municipios do interior. A demí:ncia. vamos cbama:r assim. o 
alerta que V. Ex' está fazendo, é importante. Tenho acompanb'!Õ" 
esse programa desde o início e voo "!'brar da DI' Alma Maria Pe-

Brnsília, 10 de agosto de 1995 
Exm'Sr' 
Dr' Alma Maria Peliano 
DD. Secretária-Execufiva do Programa da Comunidade Solidária 
Brnsília - DF 

Senhora Secrelária-Executiva, 
A cu:êocia de programas de efetiva assiStência social desta

ca, sobremaneka. os p:rucos projetes implememados na área. 
como o Sllbm.etido à ação executiva de Vossa Excelência,. sobre o 
qual rep:>Usam as esperanças de ver-se resgatada parte da dívida 
da Nação com seus desprotegidos. 

2. Sucede, entretanto, que fundamentadas suspeitas vêm 
pairando sobre a execução do Programa no Estado do Acre, posto 
que tcxlos os Municípios cujos PrefeitoS se elegezam sob a bandei
"' do PMDB dele fOilUil alijados, numa discriminação odiosa e 
gravemente dolorosa pois neles se encontram justamente algumas 
das mais pobies e carentes CODlllDÍdades acreanas. 

3. Estamos certos de que Vossa Excelência não foi comuni
cada desse grave problema e tomarll imediatas e transparentes pro
vidências no sentido de apurar os motivos de discriminação ora 
demmciada, corrigindo-a pronta e exemplarmente. 

Encarecendo que essas ínformações nos sejam encaminab
das tão logo alcançadas, renovamos cordiais saudações. com ante-
cipados agradecimentos pela acofuida ã presente. 

Atenciosamente, 
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Senador Nabor Junior- Senador Flaviano Mdo- Depu
tado Mauri Sérgio - Deputado Chicão Brigido - Deputada Zila 
llezerra. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA- CASA CIVIL 
SECRETARIA-EXECUTIVA DO PROGRAMA 

COMUNIDADE SOLIDÁRIA 

OFÍCIO SEIPCS W34I 

A Sua Excelência o SeDhor 
Nabor Junior 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 

Brasília. 25 de agosto de I 995 

Em atenção ao questioriamento de Vossa Excelência._ en
dossado pelo Senador Flaviano Melo e pelos Depu~~ .Mauri 
Sérgio, Chicão Brígido e Zila Bezerra sobre_~~ discriJniDaçio 
dos Prefeitos do PMDB na seieção dos mumaptos que serao bene
ficiados pelo Programa CÓmnnidade Solidária, no ~-do .t\_cn:. 
cumpre--me prestar as seguintes informações: _ _ 

I) a indicação dos municípios que integrarãO o Progrnma, 
nesta etapa izúcial. é de respoDSabilida.de do Governo do Estado 
cjue para tal leva em conta os municfi'ios listados no estudo elabo
rado pelo ffiGE- '!dentificação de Areas de Pobreza no Brasil"; 

TI) o mencionado estudo relaciooou ~ IDl1lliápios mais pc>lns 
do Brasil considerando o número de familias indigenres (Mapa da 
Fome -IPEA) e os inmcadores sobre as """'içõe< de sobrevivência 

ÓRGÃOSTÉCNICOSSETORUUS 

Diretor:ia de Pesquisas - Teresa Cristina Nascimento 
Araújo. 

Diretoria de Geociências- Sérgio Bruni 
Diretoria de Informática- Paulo Roberto B. e Mello 
Centro de D001mentação e Disseminação de Infonnações-

Angelo José Pavan 

UNIDADERESPONSÁ VEL 

Diretoria de Pesquisas - Departamento de Estatísticas e In
dicadores Sociais- Maria das Graças Maagueira Este 

EQUIPE 'IÉCNICA 

Planejamento e Coordenação 
Ari Nascimento Silva . 
Maria das Graças MaDgueira Este 
Maria Martha Ma!ard Mayer 
Marilounles Lopes Ferreira 
Tereza Cristina Nascimento Araújo 
Elabotação 
Ari Nascimento Silva 
Diva de Souza e Silva 
Etisabeth Cardoso 
João Raposo Beldüor 
Maria Isabel Coelho Alves 

de criança de O a 6 anos (estudo elaborndo pelo mGE'/Unicef); . _ 
Ill) pela metodologia adotada (anexo), apenas os ~cí

pios de Assis Brasil, M.ãncio Lima e Tara.uacá seriam beneficiados 
Notas Téeni<as e Metodológicas 

_pelo Programa; . . 
IV) em vista do exposto, e para manter o mesmo criléno 

adotado para todos os Estados brasileiros de atender em média 12 
municípios, conCOidamos com a inclusão de novos, desde que se
lecionadoS mediante critérios de pobreza e que integrassem o Pro. 
gmma de Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde; 

. V) a relação fmal incluiu os Municípios de Cruzeiro do Sul, 
Xapuri, Manoel Urbano, Sena Madureiia, Rodrigues Alves, Brasi
léia, ACrelândia, Feijó, Assis Bras,!4 Mâncio Lima. Tarauacá e a 
Capilal do Estado, Rio Branco: e • 

VI) outros municípios do Estado do Acre serão considera
dos para receber os beneficias do Programa (2' Etapa) na medida 
em que as~ orçamentárias, om existemes, forem superadas. 

· Na certeza de que o Govemo do ES;taâo do Aae não se fur
taní a prestar todas as informações que Vossa Excelência julgar 
necessárias estou remetendo cópia de sua conespoo.dên.cia ao in-
terlocutor do Programa no Estado. , 

Atenciosamente, - Anna Maria Petiano, Secretária-Execu
tiva do Progmma Comunidade Solidãria. 

IDENI1FICAÇÃODE ÁREAS DE 
POBREZA NO BRASIL 

Presidente da Reptíblica- Fernando Henrique Cardoso 
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento - José 

Sena 

FUNDAÇÃO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA- IBGE 

Presidente- Simon Schwartzman 
Diretõra de Planejamemo e Coordenação - Rosa Maria 

Esteves Nogueira 

Os cartogramas, gráficos e tabelas aqui apresentados foram 
· gerados a partir de dois lrabalhos: "Municípios Brasileiros - crian

ças e suas condições de sobrevivência11
, elaborado pelo 

mGB'ÚNICEPl:om base nos dados do Censo Demográf"IC0-1991, 
e "Mapa da Fome", eta.borado pelo Ipea com base nas informações 
da PNAD-90. Coustituem· um priroeiro esforço· do ffiGE em pro
duzir informaçõe< que Possam subsidiar os estudos e açõe<. do 
Progrnma Canunidade Solidãria. 

Este volume apresenta IIISs coojmtos de informações: o pri~ 
meiro compõe-se de caliogtaDlllS para o Brasil; o segundo, de ta
belas e cartogrnmas por.1 municípios, por Unidade da Federação; e 
o terceiro, de gráficos e tabelas para as Regiões Metropolitanas e 
Aglometados Urbanos. 

Nos cartogmnas por.1 o Brasil apresentam-se todos os municí
pios do Pais classifica elos segundo os indicadores dos lrabalhos acima 
citados. Fm relação a estes, algumas notas se fazemneoessárias. 

Nos de números 1 e 2, que apresentam os municípios brasi
leiros classificados segundo o ICS, elaboroo-se uma hieranjuiza
ção ã nível de Bmsil. CODSiderando os valores máximos e mínim.os 
e=trados jiãl'a -o total das cidades brasileiias. Foram estabeleci

--das três classes: 
- valor do ICS entre 1,00 e 0,50 - concliçõe< precárias ou 

baixas de sobre;rivéncia; 
- valor do ICS entre 0,49 e 0,30 - concliçõe< intermediárias 

de sobrevivência; 
- valor do ICS entre 0,29 e 0,00 - concliçõe< adequadas de 

sobrevivência. 
No cartograma número 3, os municípios considerados po

bres pelo ICS fO<aiD classificados segundo a propOIÇão de famílias 
· indigentes, conforme definição do Mapa da Fome. . 

Para as Unidades da Federação, os cartogrnmas elaborados 
destacam os municípios relacionadai segundo, pelo menos. um 
dos seguintes critérios: 
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1- municípios pertencentes_aõ_prriiie~ou segundo~ 
de população indigente estimada (calctdada pela proporção de fa
mílias indigentes de cada município Sobre o total da populaçjio re
sidente no município. segundo o CD-91), ordenados pelo Indice 
de Condições de Sobrevivência (ICS), cuja metodolO~ -de cons
trução enoonlr.l-se descrita na publicafão lliGE/UNICEF; 

·2- ll11.Ulicípi6s pertencentes ão primeiro ou segundo décil 
de popolação indigente estimada, oidenados pela propoiÇão de fa
nn1ias indigentes. 

As tabelas que acompanham os cartogtamaS relacionam os 
municípios selecionados e respectivos critérios: Convencionou-se 
como critério 3 aqueles :mwriápios seleciODados por atenderem 
aos dois critérios simnltaiJ.eamente. 

É importante que se faça referência aos métcxlos adotados 
para seleção dos IIJllDicípios. -

I- Método de seleção segundo o ICS 
1 -Foram relacionados, em cada UF, os municípios e seus 

respectivos contingentes de pessoas indigentes. em ordem decre
scente do valor do ICS ·atribuído ao municípiO. 

2- Selecionaram-se "municípios. naquela orderil. até que fos
sem cobertos 10% das pessoas indigentes do estado (Primeiro decil). 

II- Método de seleção segundo a proporção de f~ in- -
digentes 

1- Foram relacionados, em cada estado, os municípios com 
respectivos comi gentes de pessoas- iridigentes, em ordem decre
scente da proporção de famílias iDdígentes do município. 

2 - SeleciOD313Ill-se municípios, naquela ordem. até que fos
sem cobertos I 0% das pessoas indigentes do estado (Primeiro decil). 

Nos dois métodos foram considerados, par.1 a popolação to-

dor "% de crianças de O a 6 anos, residindo em domicílios com 
chefe com renda até 1 salário mínimo", um dos que compõem o 
Índice. Na publicação ffiGE/Unicef, estes domicílios aparecem so-
mente no denominador deste indicador. 

Estas diferenças oonceiru:ais/operacionais p:xlem. eventual
mente, provocar modificaÇões na classificação original dos muni
cípios, seja qtiaD.do referenciados aos demais municípíos de sua 
UF, seja quando considexados _no total do país. 

Municípios selecionados segundo o índice de condições de 
sobrevivência e proporção de famílias indigentes 

Município Critério População Pup:aynde OxxiÇíe<de 
indigentes ~ 

UF:Acre 

- AssisBrasil 

Mânciol.ima 

Tar.wacá 

Total 

2 

2 

2.917 

10.217 

27.659 

40.793 

31.20 

32.00 

30.70 

031 
0.62 

0.91 

Durank o discwsc do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 
Gerson Gamara. deixa a cadeira da presidência, q~ é 
ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner. 

Durante o discwsc do Sr. Nabor Júnior, o ST. 
Casildo MaldaMr, deim a cadeira da presidência, que 
é o_cupada pelo Sr. Omiar Dias. 

tal do município, os dados do Censo Demográfico de 1991. Consi- - O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) • Concedo a palavra 
detaram·se, apenas, aqueles instalados até setembro de 1991, nnm ao Senador José Fogaça. (Pausa.) 
total de 4.491 IDllnicípios (existem. h o~ 4.974 municipios). Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

-- ComopodeserobsetVadonoscartogxamasdasUnidadesda O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 
Federação. os municípios que compõem as Regiões Metropolita- seguinte di.salrse. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, &-s e 
nas e Aglomerados Urbanos não foram selecionados, por não per- Srs. Senadores, a luta das mulheres em defesa dos seus direitos ·e 
tencerem aos dois primeiros decis. No entanto, eles também abri- contra a discriminação secular de que têm sido vitimas em todo_o 
gam considerável pal'CCla da população mais carente.· Assim. oo mundo representa,. sem dávida, a.mais sigoilica:tiva revolução cul~ 
que se refere ao espaço metropolitano (áreas metropolitanas e tural neste nosso século, com a luta que, em busca da igualdade 
aglomerações urbanas), foi elaborado um conjmto de infOI:Inações das chamadas condições de 'gênero, Dão apenas despertou o mundo 
(gráficos e tabelas), com o objetivo de fornecer um primeiro qua- para o triste fenômeno da discriminação contra as mulheres, ma.S" 
dro de referência que vise a subsidiar estudos e-ações voltados es- conseguiu também significã.tivas vitórias na desmitificação de uma: 
pecificamente àquelas áreas. Os gráficos fomn gerados não só a situação de injlstiça que atinge teoricamente a metade da popula
partir dos dados contidos nos 1rabalhos aqui referidos (ICS e Mapa ção do Planeta. 
da Fome), como, também, de informações da publicafão ''Merca· Uma dessas vitórias incontestáveis é a realização, nos pró' 
do de Trabalho no Brasil". voL. 1 (!BGEIPNAD-1990) e da Pes- ximos dias, em Pequim. da 4• Conferência Mundial Sobre a Mu-
quisa Mensal de Emprego {PMEIIBGEIDPEIDEREN). Iher, mais um evento a coroar o esforço de inú:metas pessoas, mu--

Os indicadores apresentados podem. em alguns casos, apre- lheres e homens, em todo o mundo que, desde a decretação da Dé--
sentar dif=nças em relação à publicação do IBGE/UNICEF, de· cada da Mulher, no Encontro de Nairób~ em 19&5, levar.un a Or-
couentes dos fatores enumerados a seguir. · . ganização das Nações Unidas a endossar e apoiar a sua luta. 

I - No Estado do Pará foram incluídos 12 municípios; cujas Hoje, até mesmo aqueles que não reconhecem,. na prática, a 
informações do Censo Demográfico de 1991 não se encontravam igualdade entre homens e mulheres, sentem-se obrigados a decla-
libe:rados por ocasião da publicação do referido trabalho. rar em seus discursos essa mesma igualdade que é negada às mu-

2 - Os denominadores dos quatro indicadores que deram lb.eres no dia-a-dia. 
origem ao ICS c:orrespondem ao total das crianças de zero a seis Ninguém desconhece hoje em dia a magnitude da luta das 
anos de idade residentes em domicílio particulares pexmanentes. mulheres em ampliar os seus horizontes e estender o seu espaço 
No volume ffiGE/UNICEF foram consideradas todas as crianças par.1 além dos limites da vida doméstica. Um reeonbecimento que, 
de zero a seis anos, independente da espécie do domicilio de resí- mesmo sendo em grande parte apenas teórico, ;mpresenta, sem dú
dência. Ressalte-se que as diferenças, se existirem. serão pouco vida, uma conquista que merece ser celebrada pelas mulheres de 
significativas, haja visto que a proporção de ·d0mia1ios coletivos e todo o mundo. 
particulares improvisados é baixa em relação ao coojmto dos mu- Mas ainda é _pouco. Não basta ilpenas oelebrnr: É precisO 
nicípios brasileiros. · muito mais ainda. E preciso que se eliminem as barreiras legais 

3 .... Os domicílios cujos chefes nãO têm rendimento foram que ainda levam tantas mulheres a situações de injustiça, ao lhes 
~id~ também para composiç:ão do numerador do indica- tolher direitos, ao lhes impedir ou difiCultar a posse pura e simples 
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de bens, ao alijá-las do direito de tomar decisões, ao impedir-lhes 
a locomoção, ao criar barreiras que as impedem de se realizar 
como pessoa, ao lhes proibir. enfun. o acesso aos mesmos direitos 
que são recOnhecidos ao lado masculino da espécie humana. 

As conquistas no campo juridico já são signiflcativas; mas 
ainda falta muito pm que se possa dizer que a humanidade detél;t 
os mesmos direitos indepeDdentemente da questão do gênero. E 
muito pouco. É quase nada até, se levarmos em consideração a si
tuação de opressão, ou quase esaavidão em que se encontr.un, por 
exemplo, milhões de mulheres em países de cultura fundamental
mente machísta. 

Ainda há muito por famr. 
É preciso se dar maior visibilidade aos problemas que afe

tam a IIWiher em todo o JDllDdo, pois essa falta de visibilidade eta, 
até bem pouco, uma balreira intransponível. pois as estatísticas 
mundiais sobre emprego, por exemplo,. raramente exam. desagrega
das por sexo, o- que, na prática, camuflava a situação de in}lstiça 
cometida contra a mulher. _ 

É preciso ampÍiar:essa visibilidade par.1 j>ermitir que o 
mundo veja que. onde se permitiu que as mulheres avançassem. 
houve crescimento econômico, e onde elas foram c:erceadas houve 
estagnação. Pelo menos é esse o resultado de um dos mais impor
t;mtes relatórios a serem apresentados Da Cooferência de Bruxelas, 
fruto de um estudo realizado em palses do chamado Tm:eiro MuOOo. 

Pi. Conferência Mundial da Mulb.er conta com a participação 
de uma importante delegação bxasileir.l, chef!llda pela Senhora 
Ruth Cardoso, Primeira-Dama do Pais. A importância dessa coo
peração toma-se mais evidente ao sabermos que a plataforma bra
sileira é a mais liberal e a mais aVançada entre os países da Améri
ca LatiDa. mesmo que o nosso País encontre-se em 53° lugar entre 
todos os países do mundo, segu.ncfD o Índice de Desenvolvimento 

-Humano Ajustado ao Sexo, um novo indicador estabelecido para 
medir a igualdade entre homens e mulheres em diferentes países. 

Hoje, em tOOo o mundo, já. se evoluiu do "demmcismo" típico 
dos anos 70, r;ma mu maioreufoque na criação de políti= intemas 
que gailllllam, mais até do que apenas visibilidade, a efetiv~ integr.oção 
da mulher como membro de pleno direito da Sociedade Humana. 

O Jornal do Brasil de ootem, dia 27 de agosto, fez uma 
síntese bastante interessante dos pontos que vão estar em discus
são nessa Conferência Mundial que se realizaJ:á em Pequim. Veri
ficaremos que os problemas CODlllllS às sociedãdes nos diferentes 
paises hoje em dia têm ag<avantes quaudo são desagtegados por 
gênero, ou por sexo, isto é. os grandes probletoaS da sociedade são 
muito mais graves, maiores, quando cons~os isõladãmente a 
sítuação da mullier. 

Em relação à pobreza - um dos pontos que .Stá em disals
são -, seguildo a ONU, as mulheres representam 70% do total de 
1.2 bilhão de pobres no mundo. No Brasil, 23 milhões de mulheres 
trabalham, mas gaubam em média 43% menos do que os homens. 
O salário da IDlllher, mesmo quando ela exerce funções equivalen
tes, é menor. O B:rasil está. mais uma vez, numa das situações 
mais desvantajosas, companmdo-se can outros paises: 13% sus
tentam sozinhas as suas famílias, que estão entre as mais pobres 
do País. UmamnJher,emcadacinro, é chefe de familia. 

Sabemos que os problemas que a sociedade brasileira en
frenta_ principalmente em camadas mais pobres da população, é a 
desagtegação familiar. Mritas vezes, pesa sobre os ombros da mu
lher a responsabilidade de manter, sustentar sua família e lelbalhar 
para criar seus filhos, assegurar-lhes condições de sobrevivência, 
dando-lhes um lar. Esse é um dado extremamente importante. 

Quanto à educação, mais de dois terços dos 930 milhões de 
auaifabetos são mulheres. O quadro da educação, oo Brasil, tem 
mudado sensivelmente. No fmal dos anos 80, a matrícula das mu-

Jheres nos distintos níveis do ensino formal era semelhante à dos 
homens. Mas as mulheres pennane<:em COllÍmadas às profiSsões 
de menor prestígio: JrQfessoras, comerciantes, balconistas, empre
gadas domésticas, secretárias. O rendimento médio das mulheres 
que traballiarii no Brasil é de 2,8- salários mínimos Contra 4,9 -dos 
homens, sem se levar em conta' o fato de que a mulher, freqllente
mente, comumente até, tem dupla jornada pois, além de trabalhar 
na SDa repartição, firiDa ou eiDpresa, tem também tarefas no -lar, 
cano oomplementar a educação dos filhos, cuidar da casa, manter 
a situação de bamtonia e equihôrio familiar. 

É uma realidade o fato de que a nrulher tem uma dupla jor
JJada: além do seu lelbalho, ela tem uma jomada doméstica, que é 
igualmente tio importante como foote -de equih'brio familiar e de 
educação e preparação dos seus fdho~ para a vida. 

Em relaÇio à saúde, mais de SOO mil mulheres morrem to
dos os anos em função de complicações no parto e de má qualida
de dos serviços de assistência reprodutiva_ O Brnsil é o camPeão 
em cesarianas:. 32% de todos os partos. A Organização Mundial de 
Saúde aceita como razoável até IS% dos partos por cesariana. O 
Brasil tem o dobro desse percentual defmido pela OMS como pa
râmetro aceitáveL Pata isso concorrem muitas causas, como o 
grande contingente de_ mulheres que vai ao parto 8epl ter feito- um 
pré-natal, sem ter tido assistência à gestação, ou seja, em condiçõ
es a.Çversas pu:a o parto. Muitas vezes, em decot:rência de uma si
tuação financeira dif'J.Cil, essas mulheres também têm problemas de 
saúde e de deSilutrição. Aliado a esses problemas, hã tambél)1 o 
fato de que os médicos, a assistência contratada pelo Sistema Uni
co de Saúde, induz à realização de cesarianas, o que nos dã um 

_ pen:enblal muito elevado desse número.~ ~ . 
No Brasil, estima-se em 1.400 mil o número de abortos por 

ano, um dado realmente im.pressíonante. Na medida em que o Go
vemo não tem um programa de saúde par.1 mulher bem definido, 
bem cmcebído e bem implementado, a mulher depara-se com es
sas situações exfte~nte difíceis. que têm como cÕnseqiiência o 
agravamento da sua saúde. 

· A violência contra a mulher é outro elemento a ser discuti
do, já que é um problemà global e o Biasil, portanto, não faz exce
ção. Já existem numerosas delegacias especializadas no atendi

. mento à mulher. Só no Estado de São Paulo fotam registrados, en~ 
tre 1985 e 1990, 41.150 casos de ameaças COillia a mulher, sendo 
que. nos casos de homicídios, 80% dos culpados cotitinuam sendo 
absolvidos com o .argumento de legítima defCsa da honra. 

Há ainda uma op;essão em relação à mulher. Esse registro é 
apeDaS de casos que chegam ãs delegacias. Sabemos, entretanto, 
que o número de ameaças, de opressão e de violências praticadas 
contra a mulher é muito maior. Infelizmente, nem todas têm con
dições de fazer sua demíncia e de cobrnr providências contm esse tipo 
de arl>ilm:iedade de que são vítimas. 

Coolli!os ailii3dos. Dos 25 milhões de refugiados 110 muudo 
80% são mulheres. Quer dizer, as III1llhe= são as primeiras vítimas 
de situações de coofJagraçio de guen'aS e de desagregação de palses. 
As maia:es vítimas são as nnlberes e as crianças, que invadem as~ 
li3das r;ma fugir das simações de violência e de conflagrnção. 

ParticipaÇão 110 men:ado de trabalho e "" prOdução. Cada 
vez mais nmlheres participam ativamente na vida económica. Mas 
aüula. são poucas a tomar decisões em nível nacional, intemacional 
e DaS grandes empresas. 

A plataforma que selá disaltida em Pequim prevê ações 
que asseguram direitos ecoo.ômicos às mulheres, facilitan:1 o aces
so igual aos :recmsos., ao emprego e aos merc:a.dos. condenam a se-
gregação ocupacional e a desigualdade salariaL • 

Isso, de certa maneiia, é fácil de se CO!ISlalar. E relativa
mente recente a ascensão das mulheres a postos de direção no ser-
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viço ?Íblico, nas grandes empresas e até mesmo em especialida
des no quadro das profl.SSÕeS. Até há relativamente pooco tempo, 
na medicina. por exemplo, as mulheres estavam limitadas a algu
mas especialidades. Eram anestesistas, pediatras, ginecologistas, 
obstetras. Raramente eram cirurgiãs ou com outras especialidades 
mais sofisticadas. De algum tempo para cá, essa sftu.ilção começou 
a mudar. Há hoje neurocirurgiãs, cirurgiãSgeraii,-raaiologistas, 
enfliil.. - -- -- -

Mas isso 6 mna mudança relativamente recem.e. De algum 
modo, a mulher estava limitada a um tipo de especia.J..ida.de menos 
destacada. Da mesma forma. Jlllma visão geml.. ela não tinha ainda 
possibilidade de ascensão aos cargos mais elevados. tanto na·iDi
cialiva Privada como na adminisuação pública. 

Desiguãldade no poder de tomada de decisões. O Conselho 
Econômico e Social da ONU previu uma meta de participação de 
30% das mulheres em todos os níveiS de decisão. 

É evidente que isso 6 um objetiVo a sei alcançado, ninguém 
pode, por exemplo, obrigar que o Parlamento, que é "'sponsável 
por decisões importarites;. seja compoSto de ~30%'. de mulheres. 
Essa é uma meta. a ser alcançada nesses órgãos de decisão. cole
giados e outros, é desejável uma participação feminina ein torno 
de 30%. ~ ~~ 

Os mecanismos -i:nSiJ.ficientes pQ.ra :PlõüiõVetO-avanço-das 
Mulheres.. É um oulro ponto que será discutido nessa conferência. 

Em quase todos os Estados membros das Nações Unidas f<>
ram instimídos mecanismos para advogar, implementar, monitorar 
e mobilizar apoio a políticas que promovam o avanço das mulhe
res. Mas ainda é grande a falta de compromisso e:l&tctUe nos ní
veis mais altos. A pla.tafonna de ação propõe criar e fortalecer os 
mecanismos inStibJ.cioD.aiS existenteS par.ilD.Têgrai:' a visão das nru
lheres nas pclíticas públicas. 

Mas 6 preciso ainda reverter, por exemplo, a situação COIIS

trangedora em que se encontr.l esta nossa civiliução. tão orgulho
sa dos seus próprios feitos tecnó16gi.OOS, Jiiü:-que-cão:Vive setn o 
menor pudor com o fato de as mulheres, em todo o mundo, ganha
rem menos e trabalharem mais que os homens. 

Temos cCiteza de que isso vai acabar e que a IV Conferên~ 
cia MundíaJ da Mulher, nesse sentido. marcaxi o fim do Século 
XX, que viu naSCer, crescere se ::npora necessidade deumaefeti
va igualdade eulre Homens e Mulheres de todo o mundo. 

É com este espírito que deSejamos todõ o sucesso àquele 
evento, almejando que, com ele, se encetre d;efinitivamente uma 
etapa da História e para que nós pcssamos abrir um mundo novo, 
onde ueubuma pessoa seja P"'jldicada somente por pertencer ao 
gênero feminino. • ~-

Sr. Casildo Maldaner. V. Ex' me concede um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Pois não,SenadorCasildo 

Maldaner. 
O Sr. Casildo Maldaner - Gostaria de cumprimentar V. 

Ex• pela escolha do tema que hoje abotrla. Trata-se de um assunto 
tão importanle e de reprn:ussão mundial, até porque estamos às 
vésperas da IV Conferência Mundial sobre a Mulher. V. Ex" anaJi. 
sa, com equih'brio, até pela sua fonnação bumanlstica, a participa
ção feminina em !lOSsa sociedade. Entendo que a valorizJ!ção da 
mulher em todos os setores vem oconendo gm.dativa.mente. Te-
mos que comemorar essa confeiincia que se realizará em Pequim. 
na qual o Brasil se far.í represenlar. Quero di2er que, hoje, à tarde, 
V. Ex" enalteceu o Senado Fedem! e o Congt1>SSO Nacional, quan
do aqui analisou esse tema, procurando fazer com que, cada vez 
mais, haja uma maioc participação das mulheres. Não se pede estí
pclar o número de cadeiras que as mesmas ocuparia no Senado 
Federal ou na Câmaia dos Deputados, mas, conforme a ex~ 
de V. Ex", essa participação é desejáv.ellnclusive, no meu próprio 

gabinete. estão havendo algumas alterações. Tenho frisado paxa as 
pessoas que comigo trabalham que gostaria que fosse formada 
uma composição bastante eclética.. Não quero ttabaJhar someote 
com homens. mas com mnlheres também. até devido à suscetibili
dade das mesmas no atendimento e no relacionamento com as pes
soas. As mulheres, às vezes, PJSSUem uma sensibilidade diferente 
da dos homens. Esse é o meu desejo. Talvez não se estip.1lem tan
tas funções, mas isso faz parte. Na humanidade não há uma distin
ção entre hcmens e mulheres quanto às conquistas alcançadas. Por 
isso, pedi o aparte a V. Ex•, Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• está 
de parabém, por vir ao Plenário do Senado falar dessa tão impor
tante data. Meus cumprimentos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado, Senador 
Casildo Maldaner. 

É i:mp:u1ante que se faça esse registro aqui. e, certamente, 
outros serão. feitos .antes cu até depois da abertma da Conferência 
em Pequim. Mas é importante que esse registro tenha sido feito 
por nós homens. que estamos reconhecendo o mérito dessa luta. 

Há uma tentação, muitas vezes, de desqualificar-se essa 
luta, como se o feminismo fosse apeDAS um movimerito caricato, 
uma. espécie de antagonismo aos homens, no sentido amplo que 
essa palavra pudesse ter. Mas. na verdade, esse é um movimento 
que tem muitos méritos, porque a muJher foi quem ConquistOO 
esse espaço. desde o movimento das sufragistas, aquelas que bJ.ta
I3Dl para que a mulher pudesse votar. E, aqui. no Brasü, foi uma 
rio-grandense-do-norte que teve esse mérito, da mesma fonna que 
nós poderlamos lembrar - já que V. Ex• representa aqui o grande 
Estado de Santa Catarina - uma figura como Anita Garibaldi, que 

_teve realmente uma. posição fundamental não s6 no Brasil mas 
também na Itália, ao lado de Ganõaldi, o grande herói da UDifica
ção italiana. 

Eu tenho até um depcímento pessoal. já que V. Ex" deu um 
em relação ao seu gabinete. Fui Prefeito de Fortaleza, Vice-Gover
nador e Sec..retário de Estado, algumas vezes, no meu Estado, e 
digo isso porque já o fiZ em outras ocasiões: as mulheres que esti
veram entre as minhas melhores auxiliares, pela sua lealdade, pela 
sua dedicação, pela sua '<apacid;ule de trahalbo e pela seriedade 
com. que encaram as funções que lhes são atribuídas. Então. acho 
que esse espaço que elas :reC:lamam, essa maior presença na socie
dade, nas instâncias decis6rias, nas ot~s públicas, comõ 
nas crganizações privadas, isso é de direito. E algo que elas mere
cem pelo seu próprio desempenho, por uma questão até de justiça. 

De forma que, com esse prammciamento, na tarde de hoje e 
com o aparte de V. Ex.•, que con1ril:uiu paia enriquerer o meu diS
cmso, espero que essa confexência de Pequim represente um mar
co importante para que se vença de uma vez por todas a desigual
dade de tratamento que existe ainda em relação à mulher. 

Tal sitnação constatamos principalmente quando examina
mos tcxlos esses indicadores, como tentei fazer aqui. amda que ra
pidamente. Através deles vemos que bldo é mais grave em relação 
à mulher: a pobreza. o salário que é menor. a carga horária de tta
balbo que é maior, as responsabilidades de nhefiar a família, etc_ 

Enfim. por isso tudo é que essa conferência deve se inscre
ver como um momento de tomada de coosciência e de reveiSão 
dessa situação de injlstiça. 

Desejamos êxito a todos os integzmtes da conferéncia e, 
particulaimente, um grande deseiDJ""''ho à delegação brasileiia, 
que iiá sob a chefia de Dooa Ruth Cardoso. 

DlU'tznte o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. 
Osmar Dias, deixa a cat:kiTa da presidência, que é ()CU

pada pelo Sr. Antônio Carlos V aladares, Sup/e1ru d< 
Secretário. 
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O SR. PRESIDENIE (Antonio Carlos Valadares) • Con· Precisamosteracoragemdeenfreno.rrefOllllaSJ?"'<lternlOSUm 
cedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, que dispoci. de ~ih'brio e coloc:annos o País num eixo mais perene, mais duradouro. 
vinte minuros para fazer o seu pronunciamento. É isso que temos de assimilar. Parece-me que esse é o caminho. --

O SR.. CASU.DO MALDANER (PMDB-SC. Pronuncia o Quando o Governo tentou convencer o Congresso Nacional 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, sn e de votar para este ano a existência do Fundo Social de Emergên
Srs. Setiadores, quero fazer algumas considerações. embora bJ:e... cia, as afmnações ainda convenciam. porque pretendia-se manter 
ves, por um desencargo de consciência, pois s~me na obri8a- o equilíbrio fiScal, o equih'brio daqui, o equilíbrio de lá. 
ção de fazê-las. Parece-me que para o ano que vem, no momento em que 

Durante a campanha eleitora4 a pregação que se fazia era aprovannos novamente a prorrogação do Fundo Social de Emer
de que, no momento em que fôssemos assumir - e se as comunida- gência., o Govemo sentir-se-á ã vontade para dizer que a reforma 
eles e se o povo assim o desejasse e se fosse o referendo nas urnas tributária profunda pode ou não acontecer e que tanto faz. porque 
-. a nossa luta seria no caminho das reformas. Era o que a Nação ele terá uma solução para o fundo de participação dos estados e 
vinha ansiando e ent. o ·qne se vinha pregando. municípios, que deveria ser de emergência. E, com isso, não va-

Na platafonna de campanha do próprio Presidenle da Repú- mos avançar naquilo que é uma redenção, é algo mais duradouro 
blica também pregava-se um novo Brasil -no bom sentido, um ou- para a Nação. Ficaremos sempre nas emergências, vamos ficar 
tro sistema. Seria um novO encontro a fnn de se desatar as amar- sempre nos paliativos. não vamos resolver uma questão de profun
ras, pretendia-se uma maior estabilidade ao País, um encontro de cüdade, não entraremos no âmago da questão. Isso me deixa aOOr
contas, um equihôrio fiscal e. assim, partirfimlos para uma reforma reciclo muitas vezes. Preocupa-me. 
tn"butária profunda, paia a"_refonna administiatíva OJ?"'<la reforma Quando se tem um fundo social de emergência, às vezes, 
da previdência. Era o que se v1nha pregando, era o que se embltia ele não é usado para suas verdadeiras fma.Iidades. Aliás, como a 
na mente das pessoas durante os programas de rádio e televisão. imprensa de hoje até diwlga, é usado em pas~gens aéreas Uifer
Eta o que sentíamos em toda a parte. nacionais e domésticas, aplicações em caça e pesca, alimentos 

Sr.. Presidente, nobres Srs e Srs. Senadores, veio a época de para animais- e animais izraciooais, é claro-, materiais esportiVos, 
ãssumir, quer a Presidência. da Repíblica. quer este Senado, quer a festivais de hOD).ella8ens, prêmios e condecorações. Isso, na verd.a
Câmara"dos Deputados, e as:rim por diante. Já se passaram vários · de, nos deixa preocupado, pois não é a verdadeira solução. 
meses, mais de meio ano. - - Senti-me na obrigação de vir aqui expor minha preocupa-

Veio o :recesso de julho. Estávamos apxeensivos, p:>is a ção, meu temor de voltarmos a nos preocupar com o Fundo Social 
grnnde preocupação do Governo em mergulhar no que tange :Is ze. de Emergência pala 1996, quando esse fundo estará vigorando até 
formas. Alguns colegas defendiam a .idéia de que não deveria ha- _ o fmal deste ano.. O Governo tem assegurada essa arrecadação até 
ver o recesso, contribuindo pua que o encaminhamento das refor- o ínn deste ano. Paza o ano que vem. não seí o que será de nós:, 
mas não sofresse solução de continuidade, mas o xecesso aconte- não sei o que a Nação dir.í dos seus representantes no Congresso 

--eeu, apesar de alguns colegas discordarem. Nacional. Estamos legislando em cima de emergências e màis 
Sr. Presideme, sn e Srs. Sen.tdores., estamos praticamente emergências. Isso não é solução para os nossos problemas. O 

em fins de agosto. E as reformas que aqui chegam. pam acontece- que estamos fa.Undo ~qui? Se esse Fundo Social de Emergên
rem, na prátiCa, as considero têmles, fracas, Dão são robustas. Te- cia vigorará até dezembro, por que não preparamos alguma coi
nho dito até no meu estado que as reformas para acon~m pre- sa ma.is duradoura para o próximo ano? Por que não prepara
cisam ser elaborada$ e realizadas este ano. Se não acontecerem mos uma reforma tribu'tária mais equânime. pela qual clama 
este ano, no próximo ano os fatos serão diferentes, potque 1996 toda a Nação? Por que não enfrentam_os a reforma tributária e 
será um ano eleitoral Cada um irá proc:u:rar quem repiesenta os mudamos a cultw:a do braSileiro em relação ao recolhimento de 
seus partidos nas questões :amnicipais para fortalec.ê·Ios. Os intP..- impostos e L-ributos,-q-.re sãc tantos-e--pet"--isse-mesmo--estimulani 
resses estarão voltados para o âmbito IIIUilicipal. A questãO ilacio-- a SÓJlegação? Há informações de que quase 50% da economli-é 
nal, a questão m.aao no campo eoonômico. IJO campo do equili- inform.al, porque vale a pena sonegar. Quem é que não sabe 
brio fiSCal, tem que ser apreciada agora. Este ~ o ano pam se fazer que aqueles que estão legalizados e trabalham na economia 
isso até paque foi compromisso de ~ e nosso, também, formal não podem competir com aqueles que sonegam? Por 
com a Nação br.lsileira. . que tratar agora de uma legislação emergencial para o ano 

Parece que estamos engatinhando, As coisas não andam que vem, se o Governo precisa enfrentar a realidade urgente
como devem. No primeiro semestre a.Contecemm algumas refor- mente? Por que não diminuir as alíquotas de impostos e tribo
mas no ~tido da desconstituciono, como as questões da tos e fazer com que todos recolham, tenham vontade de reco
TELEBRAS, dos portos7 de empresa nacioual ou intemaciona.I. lher, uma vez conscientizados? Temos que inverter a sin.Jação 
etc., mas ainda falta regulamentar bldo isso, falta avançar bastante atual. O cidadão b:msileiro precisa vallgloriar-se de pagar tribulas 
no campo de encontro de contas, no campo das xefOiliillS adminis- e não de sonegá-los. 
trativas, previdenci~ tributária. Fico pROCUpado nesse sentido. ' Wao podemos deixar passar este ano sem enfrentar essa 

Quero deix.ar um alerta, Sr. Presidente. Quando vejo a im- questão com muira coragem. O momento é agora! Tratar de uma 
prensa publicar no dia de hoje· e não é s6 de hoje· que o Governo emergência J?"'<l 1996, não dá, Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadO
tenta, paza o ano que vem, uma proposta para a continuidade do res. Não me confOIID.o com isso. Para o ano que vem, é necessário 
Fundo Social de Enle<g&lcia. Isso me preocupa, Sr. Presidente, que se encare com coragem uma solução mais dmadoura, mais pe
Sr's e Srs. Senadores, por quê? Pmque em 1996 ainda teremos que rene J?"'<l o Pais. 
contim.Jar com o Fundo Social de Emergência. cujo próprio nome Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
cliz que é emergência. Fico a perguntar pai.1 os meus lxltões: por 
que tudo isso? porque continuamws em.1996, daqui a pOuco, em 
1997, com um governo de emergência? Isso nos leva a crer que 
estamos vivendo um Govemo de emergência.. Isso não satisfaz. 
Esse não é o caminho~ a Nação. Não é por ai. 

Dzuante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o 
Sr. Antônio Carlos Valadans, Suplente de Secretário, 
dei:m a cadeira da presidint::ia, que é ocupada pelo Sr. 
José Saney, Presidente. 
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O SR. PREsiDENTE (José Samey) · Conoedo a palavra ria, a cada minuto, substituindo o Confaz, <:()[rel]]()S o risoo de t<>-
ao nobre Senador José Roberto Arruda. mamJ.OS aqui decisões divorciadas da realidade de cada Estado. É 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DF. Pronuncia o se- preciso que o Senado, assumindo essas funções, tome também o 
guinte disauso. Sem revisão dó õrador.) ~ Sr. Presidente, sr-s e cuidado de ouvir sempre os secretários de Estado da Fazenda para 
Srs. Senadores, gostaria de, rapidamente, fazer o registro no Sena- que não decida em dissonância com os melhores interesses de 
do da chegada ao Congressq Nacional de dois projetas de emenda Cada Estado. Acho que o tema merece uma reflexão profunda do 
constitucional, que, juntos, provavelmente, se aprovados, vão mu- Senado, parn que não se venha amanhã a assumir resp:msabilida
dar a perfonnance e a função do Estado Btasileiro junto à socie- des em relação as quais não estamos rigorosamente preparados, 
dade: o Projeto de Reforma Tributária e õ Projeto de Reforma Ad- pelo menÕs no que diz respeito ao dia-a-dia das decisões. Lou-vo 
miD.istrativa. É claro que nos próximos dias e nas próximas sessões V. Ex• pelas preocupações que tem no que diz respeito a esta ma
da Câmaia dos Deputados e do Senado Federal, todos estaremos léria e os cuidados que, certamente. também tomar.\ para que pos. 
discuim.do, no plenário e oas comissões. os detalhes, as sugestões, sam ser bem encaminhadas ao Poder Legislativo. 
as eveniUais críticas a essas duas iniciativas, que juntas - repito • O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Agradeço o aparte 
devem mudar substancialmente o Estado na sua esttuturaç.ão bási- de V. Ex•, até porque, como Govemador de Estado, tem uma ex
ca e as suas funções junto à sociedade brasileira. periência mnito clara. no que diz respeito às diferenças tribuárias 

Neste primeiro dia de discussão, sem ainda entrar nos inú- entre as Unidades da Fedeiação e. principalmente. da necessidade 
meros detalhes de propostas de modificação, na col.eta e distribui· da xefon:na administrativa para simplificar e tomar menos onero-
ção de impostos no Brasil e na reforma admiiüstrativa, que ·muda· sos os aparelhos de Estado. , 
ria estrublralmeDle o Estado Brasileiro, g_ostaria de<hamar a aten- Quanto especificamente à atribuição que passaria a ser do 
ção das Sr's e dos Srs. Serladores para apenas um pOnto que desta- Senado Federn.l e que hoje é exetcida pelo Confaz, da forma como 
quei da leitura arurada que flZ neste fmal de semana. está proposto, coincide exatamente com a liDba que V. Ex• indica, 

Ttata·se de uma antiga reivindicação do Senado Federal, porque esse conselho continnan\ existindo. Todas as questões es· 
como símbolo maior do princípio federativo. Com a refOIIDll tribu· pecíficas de decisão do Confaz, no dia-a-dia da vida dos Estados, 
!Mia proposta. todos os po<leres ou quase todos os poderes que continuarlio atinenres a ele. 
hoje estio circunscritos ao Confaz passam a se< de responsabilida· E o que ser.l decidido, então, pelo Senado? As gcmdes dire
de do Senado Federal, e essa modificação, por mais simpleS que trizes, as importantes questões. a distribuição de um detenninaOO 
possa parerer, tem alguns resultados importanres. imposto. qual é a paroela do Governo Federnl e a paxcela dos Esta-

O primeiro deles é que atnalmente no Btasi!- e essa é a h is- dos. Quer dizer. as gru>des linhas de decisão serão do Senado. 
tória das últimas décadas -. por mais que o Congresso NacionaJ E serão do Senado por quê? Este é o ponto que quero enfa. 
cumpra a sua missão de legislar em matéria fiscal e matéria tribu- "" tizar neste registro. Porque é o Senado a Casa que representa e ([e... 

tária, é na verdade um conselho de técnicos ~leitos pelo voto fende o princípio federativo. Agor.t., é claro que nio poderíamos 
_que no Conselho de Política Fazendária - Confa.z. regulamenta aqu~ no Senado, substituir o trabalho dos Secretários ~ Fazenda 

toda a legislação f1SC3l e tnbutária. no Confaz. no dia-a-dia desses acertos que têm que ser feitos--e 
Com '- reforma proposta. caberá. ao Senado Federal a regu- continuarão a ser feitos, da vida interestadual, no que diz respeito 

lamentação ilos princípios propostos na reforma tu'butária, de tal à produção e consumo de produtos industrializados ou niio. 
sorte que a gu~ tribltú.ia entre os Estados, inicialmente já com Mas o que me chama a atenção, nesta primeira leitura acu
dias contados pelo próprio texto da refOIIna.,. passa a ·ser matéria rada que podemos fazer dos textos enviados ao Congresso Nacio
atinellte especificamente ao Senado Federal. E isso reforça. a tese, nal, é que algumas medidas, há DÍDito reivindicadas pela sociedade 
aliás uma' tese contida no texto da Constituição. de que é esta bm.sileira. e pelo CoogresstrNaciooal, pela primeira vez fazem par
Casa, o SeDado Fed.exal - que tem exatamente três Senadores por te de uma proposta que nasce no Executivo, como txJl' exemplo a 
unidade da Federação, portanto. siillboli.?.a e representa institucio- simplificação de procedimentos. Todos sabemos que g<ande parte 
nalm.ente o princípio da Federação -, é o Senado. que, sem levar da evasão de receitas fiscais no Brasil deriva da complexidade e da 
em consideração diferenças populacionais ou Oe riquezas entre as multiplicidade de formnlários, legislações e brechas ~e esse se
regiões, deve, além da defesa específica de cada uma das unidades matório infinito de legislações deixa para o contribuinte, principal-
da Federação, defender acima de tudo o principio fedemtivo. mente aquele grande contribuinte que pode se dar ao luxo de ter 

O Sr. Edisoo. Lobão - Pennite-me V. Ex• um aparte?:_ um escritório de aná.lise das questões fiscais e tributãrias. A sim-
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • OUço V. Ex" com plificação de procedimentos gera uma primeira conseqi!Sncia: au-

pr.u;er. menta a base de tubulação, e ao aumentlr a base de tubulação, 
O Sr. Edison Lobão -Senador José Roberto AIIuda. essas simplificando procedimentos, pennite uma segunda conseqüência 

duas refom:taS são fundamentais para o País. O BniSil avança e mais importante que a primeira. que é a diminuição real de alíquo-
precisa mcdemizar-se. Os procedimentos administtalivos que ado-- tas., Essas duas modificações - a simplificação de um procedimen-
tamos boje são os mesmos de um passaao distante. As refox:mas to com conseqüente aumento da base tributária e a diminuição das 
tu'butária e f!SCl! precisam ser meditadas. debatidas e bem resolvi- alíquotas, por paradoxal que possa parerer, 6 que podem gerar um 
das. Uma e ootra exigem modemizaçio, mas não podemos enar realaumentode:recursosparaoEstado. Essaéumaexperiênciajá 
nessa reforma a que vamos -proceder, sob pena de, em hlgar de com:nte em todo o mundo desenvolvido. inclusive em pelo menos 
mefuorarmos os procedimentos amais, corremros o risco de pio- dois países da América Latina. 
rarmos rodo o que já existe. notadamente no que diz respeito à re- No instante em que se tem coragem de simpl.Unr procedi
forma tributária. Quanto ao Confaz, eu. que fiii Governador, sei mentos na arrecadação de impostos, ao mesmo tempo em que se 
que os secretários da Fazenda participam dessa reunião e tomam diminui grãndemente a possibilidade de evasão fiscal. .se aumenta, 
decisões nmitas vezes de grande importância com a antoridade que portanto, a base de arrecadação, pode-se diminuir a alíquota para 
exeiCeJ!l,. qu~e é a autoridade de um govemo de Estado, do Poder aumentar a arrecadação. 
Executivo. E bom que o Senado íiSCalize. examine e até passe a ESsa é uma defesa que vários tnõutaristas fazem há muitoS 
decidir sobre isso. Mas se o Secado decidir sobre matéria tnDutá- anos no Brasil No momento em que o Estado bntsileiro ti_ver CO!JJ._-
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'gem de diminuir impostos, aumentará a arrecadação. E por que di
minuindo impostos aumentará a arrecadação? Pon:jue assim todos 
podem pagar, o que aumenta a base sobre a qual se tem o tributo. 

Acredito que esses procedimentos de simplificação e de 
desburocratização podem elim.inar as verdadeiias: guerras Ílscais 
que se tem boje e.otre as Unidades da Federação. Um produto, por 
exemplo, que é produzido em São Paulo e que se destina a Brasí
lia, é descanegado nas divisas de Brasllia, potque em Goiás o 
ICMS é mais baixo, depois vem para o Distrito Federal na madru
gada, fora das bam:iras. Isso acontece em todos os Estados da Fe
deração. No momento em que colocamos a mesma base. a mesma 
a.líquota e fazemos a diferenciação apenai-riilepartiçào dos :resul
tados dos impostos, mais uma vez. estamos simplificando procedi
mentos, aumentando a baSe de arrecadação e diminuindo a guerra 
emre as Unidades da Fedetação. 

Mas é claro que todas essas discussões, meu caro Senador 
Edison Lobão. estarão na pauta das nossas Comissões Técnicãs, 
do Pleuário do Senado Federal e da Câmaia dos Depotados nos 
próximos dias. • . 

Neste primeiro dia.~ eu gostaria apenas de enfatizar nova
mente a questão. que me parece ser fuiidamental ao Senado Fede
ral, que é trazer para esta Casa· o poder de decisão de questões re
lativas ao princípiO federativo. Devemos isSO' grandemente ao tra
balho que o Senador José Samey vem fazendo na Presidência des
ta. Casa e ao Senado como um todo, que, de fonna ativa. tem parti
cipado da discussão de todos os grandes problemas nacionais. É 
claro que esta é uma performance histérica desta Casa, mas os 
mais experientes têm sido enfáticos ao registrar que, nesta legisla
tura. esta Casa tem contriOOído enormemente com a discussão dos 
temas mais important.es da vida brasileira. 

Mas. sobretudo. reconhece-se o Poder Executivo, quando o 
_ n;tesmo toma a inicia_tiva de remeter ao Congresso Naciona.l, espe

cificamente ao Senado Federal, o poder decisório de questões que, 
boje, são tomadas no Confaz. Parece-me que essa é uma nwdança 
substancial. Espero que, a partir das iniciativas de reforma propos-
tas no texto da refoxma tributária, somadas a este poder adicional 
que terá esta Casa- e deve ter, na mioba opinião pessOaL por ser 
ela o símbolo e a expressão maior do princípio fedetativo - a guer
ra f!SCal entre os Estados acabe, a arrecadação tributária ilO País se 
torne mais simples, mais racional aumentando os recursos arreca
dados pelo Estado Brasileiro nos séus três diferentes níveis: Fede
ral, Estadual e Municipal. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me· V. Ex• um aparte, 
Senador José Roberto Anuda? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço-o com o 
maior prazer, Senador Casildo Maldaner. • 

O Sr. C2sildo Maldauer - Por paradoxal que possa pare
cer, há poucos minutos eu clamava um movimento mais forte do 
Governo. Federal em relação a uma reforma administrativa. previ
denciária e tributária, é claro. Eu analisava, inclusive, a questão do 
Ftmdo Social de Emergência. que vai vigorar até o flDl deste ano e 
para o qual o Governo está tentando sensibilizar o Congresso Na
cional para que continue a viger em 1996. se o Governo pensa em 
conseguir a existência do Fundo Social de Emergência para 1996, 
será que o mais importante não são reformas profundas para haver 
a equalização, o encontro de contas e o equihôrio fiscal? Será que 
esse não é o mellior caminho, para que seja uma coisa duradoura e 
não emergenciaJ.. como o próprio nome diz? E vem justamente V. 
Ex•. após isso, analisar e anunciar a boa nova, ou seja. as reformas 
no campo tributário que o Govemo anuncia. Oxalã. Senador' José 
Roberto Amlda, isso venha de fato e na realidade ocorrer. e esta
mos aqui para analisar. Eu acho que isso é fundamentaL Antes de 
uma decisão sobre o Fundo Social de. Emergência para o ano que 

vem, precisamos analisar a questão eçooômica. a tributária. a ad~ 
ministrativa e a previdenciária. que poderãO dar perenidade àS re
formas. Repito: primeiro o fundamental, depois o emergenciai._Te
mos que deixar de lado o emergenciai. pois tiata~se de_ uma solu
ção paliativl!:• que não é perene ~ até o próprio D.ome nos i.D.cfuz a 
assim crer. A primeira vista, quando V. Ex• fala de uma reforma 
para fazer com que se aumente a base, para que 9S procedimentos 
sejam reduzidos, isso vai ao encontro daquilo que eu já manifesta
va, não há: a menor dúvida. Oxalá isso_ venha a ocorrer! Quero so
mar forças com o que for feito para reduzir as alíquotas e aumen
tar a base, pois com isso e:s.taremos mudando a rultura no Brasil -
precisamos fazer isso. Alguns dizem que _o Governo.-está se i}teo
cupando mais com as refo:anas no campo econômico. com o ·que 
também me preocupo. O Govemo está muito interessado em deso
nerar as exportações. Como ficará a compensação dos Estados 
produtores? Não sei se o Governo é tão providencial. No entanto. 
eu analisava a questão, e V. Ex• vem logo em seguida dissipar 
possí~eis dúvidas neste campo. ~ntúruamos. porém. preocuPa· 
dos. E preciso que as coisas de fato aconteçam e aconteçam este 
ano, porque ficarão mais difíceis. ACho que a emerE;ência-do ~n
do tem de ftcar para depois. Essa questão que V. Exa amJncia tem 
que ter priori~_!).g~. sem, ~v_ida algtnnã. 

O SR. JOSE ROBERTO ARRUDA - Fico muito. Íeliz 
com as coloc:ações de V. Ex.•, só que não é o Goveino que é provi
dencial, é V. Ex• que é oportuno, levantou o problema na hOia cer
ta. 

Quanto às duas questões específicas que V. EX• enfoca, elas 
são da maior importância para serem discutidas aqui. A reforma 
tributária proposta, na grande maioria das suas Conseqiiências, _en

-traria em Vigor no ano de 1998, e algumas apenas nos anos de 96 e 
97. 

E p:>r que isso? Pela primeira leit:urn da reforma tributária 
proposta - obviamente não tenho ainda a profundidade que gosta
ria _de ter nos dekllhes ~s -. por uma razão :rinrito simples, -e o 
Senador Bernardo Cabia!, Relator da Coostituição de 88, já previa 
isso também no texto da Magna Carta, há algumas medidas cuja 
aplicabilidade depende ele modificações na regulamentação das 
medidas flScais e tributárias. que obviamente levam tempo e têm 
que ser exercitadas no ano TlSca.l subseqüente a sua modificaÇão. 

J?or issO, algumas delas só entrarão em vigor com um pouco mais'"" 
de tempo. Talvez haja a necessidade de que esse Fundo Social de 
Emergência so~iva per mais algum tempo. 

~ No que diz respeito à simplificação de procedimentos, é 
claro que nem todas as simplificações fazem parte das emendas 
constirucionais. No terreno das modificações prOpostas no âmbito 
infraconstituciqna]., eu destacaiia, principalmente, as modificações 
propostas no imposto de renda da pessoa jurídica. manifestamente 
contrárias, hoje, a qualquer procedimento racional se comparado 
ao mesmo imposto cobrado em ootios países. No Brasil. é comum 
o cidadão declarnr imposto de renda como pessoa física; no entan
tq, tem uma empresa que declaia imposto de renda na pessoa jurl
dica. comumente ele pega os seus gastos pessoais e os da sua fa
mília no Cartão de Crédito e os declara no fonnulário de pessoa 
jurídica. Or.i-, se declara é poo:JUe há vantagens e facilidades, e isso 
corresponde. especificamente. a uma falsa isenção ou a um déficit 
na cobrança real de impostos: que deve ser feita. -

Pretendemos esse estabelecimento de condições igualitárias 
entre despesas iguais, tanto para a pessoa física quanto pal:a a pes
soa juridi<:a. E a simplificação de procedimentos, matérias infra
coostituciomis, no imposto de renda da pessoa juridica, na nossa 
opinião, vai proporcionar essa 8zande diminuição e ao mesmo 
tempo aumentar essa Wroc:racia, hoje, existente na arrecadação ae 
impostos. - -
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Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores. ontem. no Brasil co
memorou-se o ''Dia dos Conetores de [móveis11 e, hoje, celebra-se 
o "Dia dos Bancários". São duas categorias de proftssionais que 
muito têm contribuído para o desenvolvimento do nosso Pais.. Dei
xo, portanto, aqui registrado o meu profundo respeito por esses 
dois segmentos da população. Muito obrigado. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - CóilcedO a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sn e 
Sr.;. Senadores, quando a atual Constituição foi promulgada, logo 
se verificou que o Poder Judiciário saía mais forte para o que se 
pretendia dar-lhe. Uma velha aspiração e:ra a de que o Judiciário 
não gozava de autonomia administrativa e fliíaliC:eüa.-

Lembro-me, quando advogando no RiO de Janeiro, que um 
Secretário de Fazenda chegou a dizer a um Presidente do Tdbunal, 
portanto, a um chefe de outro Poder, que ele mandas$e as suas 
contas e o seu orçamento para serem examinados, desconhecendo 
que o Judiciário Dão erâ uma repartiÇãO sb.bordinada~o Exerutivo. 
_____ A partir daí a OAB "lutou muito por essa autonomia admi
nistratiVa e fmancefra. Isso está consagrado, Sr. Presidente, no art. 
99 d;l Constituição de 1988, assim cãmo no art::.-102 se dá compe
tência ao Supremo Tribunal Federal pam que ele seja a guarda da 
Constillliçãó. -

Vez por outra, aqui e acolá, ouve-se falar na reforma do Ju
diciário e na crise que se abate sobre o Supremo Tdbunal Federal 

Há duas semanas, o excepcional jurista., filósofo, membro 
da ABI- portanto, Colega de V. Ex•, Presidente José Sa.riley, ex
Reitor da Universidade de São Paulo-, o Prof~ Miguel Reale 
escreveu um artigo primoroso sobre a crise da Justiça, sem aquele 
tom emocional e sem o tom do elogio fáciL 

__ O artigo foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo, no 
sábado, 2 de agosto de 1995, sobre a refonna. do Poder Judiciário. 

Notadamente, no que se refere à crise do Supre.
mo Tribunal Federal, injustamente acusado de desídia, 
quando, na realidade, não sei como tem ~guido jul
gar mais de 2500 recursos por m&.:Uma cifra tão vul
tosa demonstra que, ao lado de decisões do maicr alcan
ce-sobre casos novos, o maior tempO dos Ministros da 
Alta Corte tem sido tomado para verificação- de inúme
ros processos nos quais é desde logo ãplicada a jurispru
dência_mansa e pacífica, fliillada em reiterados julgados. 

Ora, ele parte da premissa, Sr. Presidente, de que não é pelo 
caminho, ou da critíca, ou do elogio, que se-vai reformar ou refor
mular o Poder Judiciário. Eu mesmo aconipanhei aqui, outro dia,. a 
angústia pela qual passava o Senador Antonio Carlos Valladares, 
com dois recursos, um interposto no Supremo Tribtmal Federal e 
outro no Tribunal Superior Eleitoral, e a ci.emcn. o empemunento. 
para que a decisão fosse tomada. 

Está aqui a análise perfe~. esse lado imenso que emperra o 
Judiciário. Ora, o que sugere Miguel Reale? 

Tenho visto, Sr. Presidecte, que nessa questão da crise da 
Justiça- e trata-se de uma opinião pessoal niiDba- o palco é pe
queno para tantos atares de qualidade e. sem dúvida. cada um vem 
desempeDhando o seu papel com incansá.vel competência. Mas 
devo registrar que o Professor Miguel Reale, em alguns tópicos, 
aborda o assunto no po.olo fundameDtal.. Ouçam, V. Ex-s, as pala
vras texOJ.ais de Miguel Real.e: 

"Observe incontinenti q'.le, pa..'l"'! qtie uma -provi
dência dessa natureza possa ter êxito real, não bastará a 
revisão constitucional; é também indispensável mudança 
essencial na mentalidade e .atitude de nossos juízes, h a-

biruados a somente agir quando provocados no âmbito 
de uma lide." 

:Miguel Reale fere um ponto que deixou de ser tabu no Judi-
ciário quando diz; - --

"Quando nos defrontamos com o desvio de vetbas dos ser
viços Judiciários.11 

Aqui está o diagnóstico e logo vem a terapêutica, Sr. Presi
dente, porque não foge ao assunto, dizendo: 

'l>am coibir tais abusos ou para o afastamento de 
magistrados negligentes ou conuptos, não vejo em que a 

· majestade da Justiça possa ser atingida pela criação de 
um órgão de CoDlrole Extemo do Judiciário. desde que 
nele prevaleçam os votos de seus membros. Foi o que 
e.olendeu a Comissão Paulista de Revisão Coostitucio.. 
na!, que tive a bom:a de presidir, ao propor a criação de 
um Conselho Superior da Magistratura dotado da ampla 
função fiScalizadora, ~ sem interferência na atividade 
jurisdicional propriamente dita.'' 

E c.on!Í!l!!a Miguel Reate: 

''Dele fariam parte um advogado militante. indiM 
cado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e mais qua
tro juristas de notável_saber e reputação ib'bada, escolhi
dos pelo Conselho e nomeados por certo tempo, depois 
de aprovados pelo Senado FederaL 

Veja, Sr. Presideole, o que a experiência de alguém, já D<lS 
seus oitenla anos-de idade, que dedicou sua vida inteiia - como MiM 

_guel Reale o fez - ao campo do Direito, ele que é o autor da Teoria da 
Tridimensionalidade, Professor de Filosofia do Direito de indiscutível 
talOD!O, sugere que deva ser aprovado pelo Seilado Fede!al. 

Portanto, o Senado retoma aquele caminho que, no passado 
e em grandes países, lhe dá a respeitabilidade que merece. E con
clui sua observa'Ção, Sr. Presidente, dizendo que "haveria. desse 
modo, possibilidade de maior transparência nos soberanos serviM 
ços jUdiciais1

'. 

O qu-e me trã.z à-l.hlxma. Sr. Presidente, com matéria que 
não é fácil de se abordar porque há alguos prosélitos dessa ou da
qilela commte, é que está--iia hora de se dar ao povo· brasileiro a 
possibilidade de buscar justiça. E que seja uma justiça barata, hoje
transfonnada em sinônimo de que só se pode ir ao Judiciário quem 
é rico. E para que haja um incentivo nessa busca, uma veZ que- não 
conheço diraclo tão tei:xfvel. tão inconveniente, tão desastroso 
quanto aquele que diz que é melhor uma péssima conciliação do 
que uma OOa demanda,. como se fosse possível alguém abrir mão 
do seu direito de ir ao Poder competente para vê-lo reconhecido e? 
conseqüentemente, nele integrado. 

A abordagem, Sr. Presidente, portanto, leva àquilo que Mi
guel Reale diz: 

''Vamos discutir o problema da crise- da Justiça; 
daquilo que invade o Supremo Tnõunal Federal. sem re
corrermos ao tom emotivo ou crítico. mas ao meio ter
mo. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte a V. 
Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senador Bernardo Ca
bra4 ninguém melhor do que V. Ex•. ne~ ~? ~ i:to~-~-2~ 
necessários à discussão de tema tão importante quanto este dava
lorização do Poder Judiciário, o que -motivoU ao Dr. Miguel Reale 
esse artigo do jorn.ai O Estado de S.Pauio. V. Ex•, ao colocar _ _g 
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Judiciário em seu verdadeiro patamar, reescreve, nesta tarde, a bis- Poitanio, o aparte de V. &•, reitero, enriquece o meu pro
tória do seu passado, como advogado, Presidente da OAB. e Rela- mmciamento. Espero que possamos voltar ao assunto que, cada 
torda Constituinte: V .. Ex• sempre foi um defensor do Direito e do vez mais, é momentoso, para que não se censure só o Legislã.tivo, 
fortalecimento do Poder Judiciário. EstamoS em época de refor- ou o JudiciáriO, ou para que não se atire pedras D.o Executivo. Há 
mas: tn'butária, administrativa, polítíca, eleitoml e do Estado; é uma nova feição nessa reforma que vem para cá.. colocan.dO. e si
preciso também que falemos na reforma do Judiciário, no sentido mando cada um dos Poderes nos valores cotTeSpOndent.es na atua-
de munir esse Poder de melhores condições para efetivação de ser- ção que estamos vendo. _ 
viço tão importante, visando ao equih'brio da nossa sociedade. A Conchtindo, perl"J!o..me, sigo e fili0ome à conente <]'4e Mi
celetidade dos processos, muitas vezes, eslá ligada ii concentração guel Reale sugere, qual seja a de que passa pela aprovação do Se
de processos que existem principalmente nos Tn"bunais "Sul» nado a forma pela qual se deve coibir os abusos de magistrados 
riores. e é precisO que essa pauta seja desobstruída. Para tanto, de- negligentes. · 
terminadas causas que alcançam o Supremo Trib.mal Federal, por Em o que tiDh.a a dizer, Sr. Presidente. 
exemplo, deveriam ser resolvidas em insláncias inferiores e, ils- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Sxs. Senadores 
sim. nossa Suprema Corte ficaria desobrigada de atuar de f= Francelino Pereira e Ademir Andmde enviaram discur.;os à Mesa, 
repetida em processos e caus:os que insláncias inferiores poderiam para serem publicados na fOima do disposto no art- 203 do Regi· 
resolver a contento. V. a•, como grande jurista que é. Parlamen- mento Jntemo~ ' 
tar atuali7ado cem a realidade nacional, poderia liderar, em con- S. Ex's SOião atendidos. 
junto com todos nós e com o Judic:Wio, o estUdo de uma r6rmuia O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) - Sr. Presi-
que pennita a resolução desses processos ou o seu julgamento em dente, Sr's e SIS. Senadores, toda a Nação acompa!lha, aten1a e 
inslánclas inferiores. Tivé oportunidade, outro dia, de visitar o aflita, o quadro econôrniCOofmanceiro do País. 
Presidente do Supmno TribmJaJ Fedeia!, Dr. Sepúlveda Pertence, Justamente preocupada, exige dos seus represemantes uma 
que me afmnou ser quase :impossível colocar em pauta todos pa1avia de clareza sobm a verdadeiia situação do sistema financei
aqueles processos ali existentes, mais de 20,mil proeessos. No Mi- ra, depooilário das tttagi3S economias de milhões de brasileiros. 
Jiistério Público. esse número é exoedido. E preciso que algo seja Há que se abordar, com profundidade e olljetividade, a crise 
feito no intuito de dar-se maior credibilidade ao Poder Judiciário atualmente vivida pelo sistema financeiro, obrigado a se ajustar à 
através da celeridade dos jJlgamentos. V. Ex• citoo dois casos que nova realidade do plano de estabili7ação e que eslá """'"""nclo dili
eram . ainda sio - do interesse do Estado de Sexgipe: um. penmte cuJdades para ~er em um ambiente sem inliação gaiopallle. 
o Supremo Tribunal Federal, onde o processo passou calculada- Há que se discutir os pxóprios caminhos do plano de estabi
menl.e três anos entre idas e vindas; um outro, que deveria ter _ limçio, e o esforço gigantesco que deve ser empreendido pata ga
maior rapidez. tendo em vista rratar-Se de fraude eleitoral compro- rantir. a um s6 tempo. a estabilidade da moeda e o aesciaiento 
vada, passou quase wn ano no Tribunal Superior Eleitoru. Graças, sustentado da econonúa. 

_elllretanto. ã atuação do Supremo Tn'bunal Fedetal e do Tribunal E. principalmente. como vencer o gcmde paradoxo apresen-
Superioc E1eitotal. esses dois casos foram elucidados e resolvidos tado pelos progr.unas que enfrentaram com êXito as hiperinflações 
a contento, apesar de ser terrível o que aconteceu naquele Estado. e restabeleceram a dignidade da moeda nacional, mas não resolve
ou seja, a interl'erência política no andamento de processos. Isso ramas agrw:as sociais..· 
não acontece aqui no& Tnõunais Superiores. Gostaria, inClusive, É um fenômeno que ocorreu nos outros países que teDt.aram 
de aproveitar a oportunidade para enaltecer o t:raba.lli.o que está e conseguirnm a estabilidade ~etária, e que se repete, agora, en
sendo desenvolvido pelo atual Presidente do Tribunal Superior tre nós, can o Plano ReaL 
Eleitoial, Dr. Carlos Velloso, que eslá implantando um·serviço de Merece uma análise profunda, isenta e apartidária, o fenô
informatização do voto. Na próxima. eleição DJlmicipal já podere- meno das liquidações e intervenções da autoridade monetária IlÕ 
mos sentir a modemização desses Serviços. porque certamente te- sistema bancário estatal e privado, produto imediato da crise -do 
remos as capitais e algumas cidades com esse sistema implantado. sistema financeiro a que acabo de me referir. 
a fim de que os votos sejam apurados o mais Iápido possíveL evi- Tal processo, iniciado com maior vigor na década de 80, 
tando assim as famosas fraudes. que alteram resultados eleitorais tem sido justificado como necessário para proteger os commtistas 
nos boletins e favorecem candidatos ~ :õão fomm eleitos pelo e pteservar o sistema bancário. 
povo. Portanto, quero parabenizá-lo e soniar-me ao seu pronuncia- As inteivenções e liquidações extrajudiciais promcvidas 
mento., no sentido de que cada vez mais favoreçamos a Justiça. pelo Banco Central nos últimos dez anos já cotlSUIIlÍiam rcrumos 
dando-lhe os meios necessários pata sua eficácia e celeridade no do Tesooro avaliados em 13 bilb.õts de d6Iares. 
andamento dos processos. Muito obrigado. · Foi dinheiro do povo. gasto sem o seu consentimento, em 

O SR. BERNARDO CABRAL - Nobre Senad<r Antonio algo que não lhe trouxe nenhum proveito. 
Carlos Valadares.devodizerqueoapartede V.Ex•. que agradeço, Tmta-se de uma soma fantástica que, se tivesse sido empre
é fruto, no primeiro instante. de seu coração e da nossa amizade. gada em educação, saúde, saneamemo e segurança pública, certa
Na segunda parte. V. Ex• completoo o que eu ~tendia dizer, não mente teria contribuído para melhorar os deploráveis indicadotes 
com o lrilho com que V. Ex" o fez. quanto ao Tn'btmal Superior sociais deste País. 
Eleilon!.l e Supremo Tn'bunal FederaL Palpitante e dramática. a crise do sistema financeiro exige 

A meu ver, a crise na Justiça e a reforma no Judiciário pas- um fume e imediato posicionamento dos representantes do povo. 
sam por esta Casa. Aliás. o Brasil. nessa temática. !<"Cisa saber É inadmissível continuar protelando a regulamentação do 
encontiar wn caminho: ou o do anestesista ou o do cirurgião, ou o art- 192 da CoosiÍlllição Federal, que dispõe sobre a oxganização e 
cosmético oo uma cirurgia plástica. N"ao podemos é ficar aqui o funcionamento desse sistema. 
como meros contempladores de um instante em que o povo :recla- Se tal regulamentação já estivesse em vigor - e a Constitui
ma. como disda ainda há poocc, que se institua uma Justiça barata, ção eslá perto de canpletar sete anos de vigência - instnnnentos 
acessível a todos, impossibilitados de encontrar uma solução pr:áti.- como o seguro-depósito já estariam disponíveis para prcteger os 
ca, mcional,lógica. cc:>nentistas dos maus gestores das instituições financeiras. 
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Episódio marcante ocorreu em meu Estado, Minas Gerais, 
com a liquidação extrajudicial da Caixa Econômica de Minas Ge
rais - a MinasCaixa - decretada em IS de março de 1991. 

Justamente no dia em que um novo Governador recebia o 
poder de seu antecessor. 

Foram fechadas 358 agências, 193 postos de serviço, 10 
centros de compensação, 6 centros regionais de processamento de 
dados e ll centrais de pagamentos. 

Decotridos mais de 4 anos de liquidação extraj:1<licial da Mi
nasCaixa.. o processo aii:J.da se anasta. pelos desvãos da burrx:tacia. 

Estima-se que meio milb:ão de cOITentistas ainda aguardam 
a liberação de seus depósitos. __ _ 

Como não tem sido possível realizar o ativo para pagar o pas
sivo, essa interveDÇão pode este!lder-se por !DaiS-s. 10 ou até 15 anos. 

Todas essas questões, Sr. Presidente, constituem um imp::rr
tante desafio à consolidação do progruna de estabi.lização. 

Soluções, como a adoção ao seguro-depósito; exigem uma 
grande dose de de~ política do Govem_o e do Congresso. 

Sobre este tema:. dmmático e ao mesmO tenwo palpitante. 
que a todos nos inquiéta e âflige, envolvendo todo o sistema fman
ceiro, voltarei, sem demora, a esta tribuna. 

Muito obrigado. _ _ _ 
6 sR. ADEMIR ANDRADE (PSB;PA)- Sr. Presidente, 

sr.; e Srs. senadores, de um tempo para cá. crescem as informaçõ
es no seatido de que o Govemo estaria pensando em incorporar ao 
salário dos trabalhadores brasileiros a quantia correspondente à 
ajuda para alimentação. - · · 

Pelo que se sabe, projeto nesse sentido, abrangendo inicial
mente apenas os servidores públicos, já-sC eDcõntta :i::tci Palácio do 
Planalto, de onde virá para o Congresso NacionaL 

O principal argumento usado na defesa de tal iniciatiVa é 
_que existem hoje graves distorções no uso do que também já se 

convencionou chamar tíquete-alimenta.çã.o ou tíquete-refeiÇão. 
Que distorções seriam essas? A ~or seria decort'ente do 

fato de que os tiquetes se transfonnanun em uma moeda paralela, 
de larga circulação por todo o País. 

Uma outra distorção estaria oCotiendo na área. de restau
rantes e, principalmente, supexmercados convetiiados ao Progra
ma de Alimentação do Traballlador (PAT), que estariam superfa
turando seus preços, já que têm nos usuários dos tíquetes uma es
pécie de público cativo, sujeitado à pagar valores i:n3is elevados 
do que os de mercado. 

Por fUD., há um terceiro argumento apontado pelos que pen
sam em modificar o PAT. Seria o alto valor da rcmíncia fiscal do 
Governo, ou seja, o montante que as em~sas conveniadas des
contam do seu Imposto de Renda de Pessoas Jurldicas, pelo fato 
de estarem ligadas ao Programa. Em outras palavras, trata-se do 
valor que o Governo deixa de arrecad.a;r. _ 

Examínelnos inicialmente - Sr. PresideÍl~ sn e Srs. Sena
dores - esse último ponto. Na edição de vinte e sete de juJho do 
carente, o jornal O Estado de S. Paulo, em reportagem intitulada 
11Governo quer corte radical de incentivos flSCais", mostra que é 
muito grande o total anual da renúncia fiscal. 

A Receita Federal, acredita o jomal, deixaiá de arrecadar, 
ao final deste ano, mais de dois bilhões de reais, refereilies a diver
·sos tipos de incentivos oficiais. contra uma receita de Imposto de 
Renda de Pessoa Juridica estimada em cinco vírgUla dois bilhões 
de reais. A renúncii fiscal, portanto, ascende hoje a quarenta por 
cento da anecadação prevista de tal intposlo. E realmente uma 
percentagem espantosa,. que deve ser revista. 

No entanto, examinando a relação dessas- isenções e incenti
vos. constatam.ps que na rubrica Programa de Alimentação do Tra
balhador a renúncia ÍIScal será de ~co mais de treze milhões de 

reaiS-no Con:ente- anO. Ora-, esSa renúncia representa somente zero 
vírgula seis por cento do totaL Em auras palavras, quase nada. 

Derrubado esse argumento. vejamos os. dois outros. 
Se os tíquetes se tnmsformaram. em moeda no Brasil. é por. 

que o Programa de Alimentação do Trabalhador é simplesmente o 
mais bem sucedido de todos os programas sociais desenvolvidos 
pelo Governo nas duas últimas décadas. fato que coiD{Kovaremos 
a seguir. com números. 

O tíquete é hoje uma moeda subsidíária porque tem ciedibi· 
lidade. E é preciso, no caso. considerar que nos últimos anos tivemos 
UJíímeras moedas oficiais que fracassaram O tíquete permaneceu. 

O outro argumento- de que superinercados e restauran
tes estariam superfaturando ~s · é o mais fraco. Temos hoje 
uma disputa acill'ada pelos consumidores, com promoções em to· 
dos os setores. E existem informaÇões de que os preços médios 
das refeições e até mesmo da cesta básica têm sido reajustados 
abaixo da mflação. Mas se existem abusos, basta criar mecanis
mos legais para evitá-los. 

Segundo informe publicitário da Associação Brasileiza de Ho
téis, RestallraD!es, Bares e Similares, publicado no dia trinta e um de 
julho do c:onente ano, na Follia de S. Paulo, ao longo do primeiro ano 
de reaL para uma inflação de trinta e cinco por cento, constatou·se um 
repasse de apenas de=sele pa:-cento no preço das refeições. 

Acrescenta o mesmo informe que noventa e nove por centO 
das refeições servidas nos estabelecimentos conveniados custam. 
em média, três réais e oitenta e sete centavos. 

Como se vê • Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores - os 
argumentos d_os que defendem tal modificação na essência do 
Programa de Alimentação dos Trabalhadores não são nada 

-consistentes. 
De outro lado, é preciso considerar os pootos positivos do 

Progtama, que são inúmeros. Aliás. o PAT não se resume ao tí
quete..alimentação, que consiste em vales que são usados para 
comprar alimentos, e ao tíquete-refeição, que é fornecido ao em
pregado que prefere alnloçar em restaurantes conveniados. 

· Na verdade. o Programa de Alimentação do Trabalhador 
ccmtempla ootras três possibilicl.aqes. 

Uma delas é a cb. cesta básica, quando os empregadores 
preferem contmtar uma em:presa que. mensalmente, entrega uma 
cesta de mantimentos a cada um dos seus funcionários. Outra se .. 
refere às empresas que constroem e opnGDl restaurantes em suas 
sedes. E. por [llll, temos o caso de empresas que, emboia possuin
do refeitórios. repassam a terceiros o fornecimento de refeições a 
seus empregados. Aliás, essas duas últimas modalidades, somadas, 
representam quarenta e quatro pa:- cento do PAT. 

Vejamos agora os nú~ que mostram a grandeza do Pro
gruna de Alimentação do Trabalhador. 

Estima-se que hoje cerca de oito milhões de trabalhadores -
dos vinte e cinco milhões de empregados que têm carteira assinada 
no B:msil- são atendidos pelo PAT. 

. Jã o número de empresas filiadas ao Progruna chega a qua
renta e cinco mil A maior particiPação é do setor industrial, com 
cinqüenta e dois por cento. O comércio fica com catorze por cento, 
e as empresas não especificadas com vinte e três por cento. O setor 
de serviços entra com nove por cento do total dos tmbalhadores e 
o setor agúcola com apenas zero vfrgula vinte por cemo. o que 
bem demonstra o grau de desarticulação a que se chegou nesse im
portante s:etor da economia bJ:asileira. 

Estima-se que desde sua criação, em mil novecentos e se..:
tenta e seis. o PAT teDha gerado ummontaDte de negócios da or
dem de tiÍI11a e oito bilhões de dólares. E que o montante de recur
sos movimentados nas transações do Programa seja da ordem de 
um vírgula quatro por cento do Pm ao ano. 
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O PAT ajudou a criar, nesse meio tempo. duzentos e oitenta 

e cinco mil novos empregos e &erou uma denlanda de- f3 Diilhões 
de toneladas de grãos. --

Por Íim, basta dizer que, hoje, mais da metade do fatura· 
mento dos restaurantes populares dos centros metropolitanos deri
va dos tíquetes-refeiçãO. 

Sr._ Presidente, sn e Srs. Senadores: 
Tendo em vista todos esses uúmeros é que nos posiciona

mos totalmente contra a possibilidade de incorporação dos valores 
do auxílio-alimentação ou refeição aos salárioS. - -

Antes de mais nada, Dão se pode apoiar uma iniciativa que 
vai p8r em risco o único progmma social que deu certo nesse País 
nos últimos anos. . 

O que se deve fazer, imediatanienté, élutar;1Sto sim. pai-a. 
dar acesso ao Progruna aos dezessete milhões de trabalhadores 
ainda Dão atendidos. 

Na verdade, o que os IIabalhadores brasileiros temem é que 
o valor referente ao auxilio-alimentação seja incoJ:}lor.ldo ao salá
rio para depois ser pulverizado em arrochos salariais que o Gover
no veuha a impor. Quem têm memória sabe que não· foram poucos 
os am:x:hos sofridos pelos ttabalbadores nesses quase vinte anos 
de funcionamentO do PAT- . 

Além de tudo isso, é Preciso-considerar que o PAT é uma 
iniciativa de alto interesse nacional, de vez que o trabalhador, bem 
alimeutado, tem, .,_.adaruente, maior produtividade. Com 
isso, ganha o Pais num momemo como o atual em que a disputa 
no comércio internacional se toma mais intensa. 

Coucluo, Sr. Presidente, Se's e Srs. Seuadores, lançando um 
apelo. É preciso fortalecer o Progruna de Alimentação do Traba
lhador. Temos que estendê-lo à totalidade dos trabalhadores btasi
lettos. E. quem sa~ no futuro. também a suas famílias. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) , Sobre a mesa, reque

rimento que será lido pelo Sr. 1' Secretário em exen:ício, Senador 
Autouio Carlos Valadares-

.É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.140, DE 1995 

Senhor Presidente, • _ _ ~ 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2' da Constituição F<de

ral. e do art. 216 do Regimento Interno do Sonado Feder.ü. seja 
eucamiDhado ao Sr. Ministro da Agricultura o seguinte pedido de 
informações: 

. ,_Quais são os critéri<ls paia riXaçãÕ dos preçoo; mínimos 
dos produtos agrícolas brasileiros? 

2- Quais fatores são =iderados no momento de estabele
cer a diferença de preços mínimos entre os -prÕdutOs daS diversaS 
unidades da Federação oo entre aqueles das diversas regiões? 

3. Qual a metodologia utiliiadi par.t estabelecer o preço mí
nimo dos produtos soja. milho e·arroz. nos Estados de Rondônia e 
do Acre pm:a a próxima safra? -

4. Qual órgão do Governo Fedetal couta com capacitação 
técnica que permita avaliação de custo de produção de soja. milho 
e :uroz em cada uma das unidades da Federação? 

5. Quais fatores levaram ao estabelecimento de valor me~ 
norpara os produtos de Rondônia e Acre? 

Justificação 

Por acreditar no propósito do Sr. Presidente da República 
de estabelecer mecanismos para uma justa distribuição de renda no 
País, sou compelido a buscar respostas técnicas para compreender 
as razões pelas quais os preços dos produtos agdcolas colhidos por 

aqueles que mais carecem de apoio do Poder Público podem Valer 
menos. Quero entender por que os alimentos produzidos em Ron-
dônia e no Acre têm uma garantia de preço inferior: - -

Espero, honestamente, reverter a partir daS respostas do Sr. 
Ministro da Agricultura as minhas imp=sões iDi.ciais de que pos
sa estar havendo di"Criminação em relação aos brasilekos das re
giões mais setentrionais. Estou Certo da intenção do Poder Ex;ecu
tivo de valorizar o trabalho e o SUOt' do lavrador do Norte do País. 
poiqUe sei que o governo conta Com a vastidão das tettas ~ 
Dicas para produzir aiimeutos de qualidade. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995. - Senador José 
BiaD.oo. 

(À Mesaparadeci.sãc.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento siiri. 
enviado à Mesa. ua forma do inciso m do art. 213 do Regimento 
Intemo. . 

Sobre a mesa, oficio que se;á lido pelo Sr- 1' Secretário em 
exeicicio, Senador Autônio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONSI1TUIÇÃO, 
JUSI1ÇA E CIDADANIA 

Of. n' 034/9SfCCJ 

Brasília, 23 de agosto de 1995 
Seuhor Presidente, 
Nos termos regimentais. comunico a V. Ex• que em :reunião 

realizada nesta data esta Ccmissio aprovou, tetminativamente. o 
-Projeto de Lei do Senado n' 63, de 1995, de autoria do Senador 

Pedro Simou, que "estabelece a revisão obrigatória da Declarnção 
do Imposto de Renda dos detentores de cargo eletivo oo diretivo 
na Administração Pública e dá ootras providéuclas"-
~e. - Senador Iris Rezende, Presidente da Co

missão de Constituição;Justiça e Cidadania. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com referéucia ao 

expediente que acaba de,ser lido. a Presidência connmica. ao Ple
nário que, uos termos do 3rt. 91, §§ 3' aS', do Regimento Intenio. 
combinado com o art. 4° da Resolução ne37, de 1995, do Senado 
Federal. abrir-.W o pt3ZO de cinco dias úteis para inteiposição de. 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Proje
to de Lei do Senado n• 63, de 1995, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o 
. disposto no parágrafo úmoo do art. 254 do Regimento Interno, fica 

aberto o prazo de quarenta e oito hmas para interposição de recur
so. por um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto de 
Lei da Câmar.i Ii' 69, de 1995, cujo parecer foi lido auteriormeute, 
continue sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos. designando para a 
s~são ordinária de amanhã a seguDlte 

ORDEM DO DIA 
~l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'89, DE 1992 

Votação, em tum.o único, do Projeto de Lei da Câmara-n° 
89, de 1992 (n' 1.757!91, na Casa de origem), que concede isen
ção do Imposto sobre Produtos Industria/izt:zdos e do Imposto de 
lmportaçio relativamente a equi~ntos e material educativo 
adquiridos por pessoa portadora fk fkficiência, e dá outras pro
vidências, tendo 

Parecer favoráveL sobn•197,de 1995,da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 
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-2-
REDAÇÃO FINAL 

DA EMENDA DO SENADO AO PROJETO DELE! DA 
CÃMARA N" 188, DE 1993 --

Discussão, em twno Úllioo, da Redação FiDal (apreseDtada 
pela Comissão Diretora _como conclusão de seu Parecer n° 493, de 
1995), da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmaia n• 188, 
de 1993 (n• 2718/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da Repúbli~ que ccncede isenção_ de impostos aos be~ 
desrinados ao prosseguimento da ~ do Programa Nacw
nal de Comunicações Domésticas jiot SatBite. . 

. -~- . 
PROIETODELEIDACAMARAN"60,DE1991 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara D.
0 

60,de 1991 (n•6.700'85, na Casa de origem), de iniciativadol'xe
sidente da República, que· revoga as 'disposições que menciona, 
relativas a recurso à initância ministefial, tendo . 

Parecer favooível, sob n• 474,de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4- . ' -
I'J!,OJETO DE LEI DA CÃMARA N" 85, DE 1993 

Discussão, em tUmo único.. do Projeto de ~i ·da Câmara D.0 

85, de 1993 (n• 2303/91, na Casa de origem), que dá nova retfa,' 

ção ao art. 825 da Consolidação das Leis do Trabalhe, tendo 
Parecer, sob n• 475, de 1995, da Comissão 

· - de Constituição, Justiça e Cidadania. favorável. nos ter
mos de substimtivo que oférece. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•1Q9, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei cf:a Câmata D.
0 

109, de 1994 (n• 3.867/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autbrirtz a reversão ao Município de 
Encantado, Estado do Rio Grande do Sul. do imóvel que mencio-
na, tendo · 

Parecer, sob n• 477, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadaiüà. favoráve4 com 

Emenda n° 1-CCJ, que apxesenta. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 161, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos lennos doart. 91, §3°, do --
Regi!IlCDio Intemo) -

Continuação da discussão. em twDo úniCo. do Projeto de 
Lei do Senado n• 161, de 1995, de autoria do Senador José Ednar
do Outra. que altera a Lei n° 8.031. de 12 de abril dt: 1990, e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n° 443. de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"l7,DE1991 

Discussão, em segundo tunío, da Proposta de Emenda à 
Constiruição ti0 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon e 
outros Senadores. que dá nova_!~4!Jção ao inciso O do art. 40 da 
Constituição Federal. tendO -- - -- - --

Parecer favorável. proferido em Plenãrio. relator: Senador 
Edison Lobão. em substib.lição à-Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

.-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) --Está enoen:ada a _ 

sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16h16miTL) 

ATA DA 130' SESSÃO NÃO DELIBERATIV A 
REALIZADA EM 25DE AGOSTO DE 1995 

(Publicada no DCN, Seção ll, de 26 de agosto de 1995.) 

REI1FICAÇÃO 

Na página l46!8,.nocabeçalhodaAta: 

OndeSeJê: ~ 
Ata da !30' Sessão Não Deliber.ltiva Ordinária, em 25 de 

agosto de !995. 
-~ 

Leia-se: 
Ata da 13o- Sessão Não Dehberati.va., em 25 de agosto de 

1995. 

Ata da 1323 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de agosto de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 
Presidência dos Srs.: José Samey, Renan Calheiros, Levy Dias e Pedro Simon 

ÀS 14 HOl/AS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Antônio Carlos Magalhães - Arlindo Porto - Artnr da Ti
vola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras-: Bernardo 
Cabral - Carlos Bezell"3. - Carlos Patrocíriio------carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge :- Eclison Loblio - Ednardo 

~uplicy- Emília Fernandes_- Epitãcio Cafeteira- fuandes Amo
nm - Esperidíão Amin - Fernando Bezeo:a - Flaviano Melo -
F=lino Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Ca
D;lata _- Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilhenne Palmei
ra- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris Rezende- Jader 
Barbalbo- João França- João Radia- Joel de Hollanda _ Je>-
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nas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Bianco- José Agripino 
-José Alves- José Eduardo Dutta- José Fogaça- José Igná
cio Ferreira- José Roberto Amlda- José Samey -Júnia Mari
se - Lauro Campos - Levy Dias - Lucldio Portella - Lúdio 
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan- Osmar Dias -Pedro Pi v a- Pedro Simon- Ra
mez Tebet - Renan Calb.eiros- Roberto Freire- Roberto Requião 
- Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebas
tião Rocha- Teotónio Vilela Fiito- Valmir Campelo- V!lson 
Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 71 SIS. Senadores- HavendO nii
mero regimemal. declaro abetta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ttabalhos. . 
O Sr. 1• Secretário em ·exemcio, Senador Nabor Júnior, 

procederá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DEMmN~TROSDEESTADO 

N" 424195, de 23 do carente, do Minislro dos Transportes, 
referente ao Requerimento n• 1.022, de 1995, de informações, do 
Senador João Rocha. 

N" 425195, de 23 do corrente, do Minislro dos Tnmsportes, 
_zferente ao Requerimento D.0 825, de 1995? de informações. do 
Senador Roberto Frci.re-

N• 560/95, de 24 do com:nte, do Ministro da Previd&Jcia e 
Assistência Socill em aditamento ao A viso Jl0 422, de 29 de juDbo 
último, referente ao Requerimento n° 714, de 1995, de informaçõ
es, do Senador Emandes Amorim. 

(As informações foram remetidas, em cópia, aos 
Requerentes. · 

Os requerimentos vão ao ArquiYo.) 

N" 559195, de 24 do com:nte, do Ministro da Previdência e 
Assistência Social, referente ao Requerimento n• 959, de 1995, de 
informações, do Senador João Rocha. 

(As irifOimações encontr.ml.-se à disposição do re
querente na Secretaria-Ger.ll da Mesa.) 

N" 529/95, de 25 do corrente, do Minislro da Agricubma, 
do Abastecimento e da Reforma Agnlria, referente ao Requerimento 
n•945, de 1995, de infoon•ções,do Senador Gilberto Miranda. 

(As informaçõe~ parciais fOill!Il ;.,metidas, em có
pia, ao Requerente. 

O requerimento agnardazá na Secretaria-Ger.ll da 
Mesa informações complementares.) 

OFÍCIO 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DO~ DEPUTADOS 

NO 859/95, de 17 do corrente, encaminhando ao Senado Fe
den!l, novos autógrafos do Projeto de Lei da CâDma n• 95, de 
1994 (n• 2.904/92, naquela Casa), de. iniciativa do Presidente da 

República,. que dispõe sobte a abJaHzação dos valores das comis
sões devidas a representante comeicial, em caso de mora nv paga
mento, a fim de corrigir iapso formal contido nos autógrafos ante-
riormente remetidos a esta Casa. · 

É o seguinte.o ofício encaminhado ao Senado Fe
deraL 

SGM-P/859/95 

Brasília, 17 de julho de 1995 

Senhor Presidente, 
Refiro.me aos autógrafos do substitutivo dessa Casa w 

Projeto de Lei n° 2.904-D/92,. ~amjnh_ados a esta. Casa através 
do Oficio 418/95, para apreciação~ 

O substitutivo n:tro-mencionado foi dislrib:údo à ComisSão 
de Econ9JÍ$, ~dástria e Comércio; Ccmissii:o de Trabalho? Ad
ministiação e Serviço Público; e Comissão de Constituição , Jnsti
ça e de Redação, para análise da matma. O relator designado na 
Comissão de Mérito, ao examinar a proposição, enoontron lapso 
fa:mal evidente no substitutivo que determina o acxéscimo de pa
rágrafo únioo ao artigo de leí que já COrita Com sete ootros pamgm
fos. O art. 32 da Lei n• 4.886'é5 realmente não possni parágrafO., 
mas a Lei n° 8A21192 acrescent.ou..:Ihe sete. O Senhor Relator su.-

~ gere que, sendo o segnndo daqueles pamgrafos referentes ã mesma 
matéria tialada no p:ojeto, seria de boa técirlca legislativa asna a!lera
.çãO e Dão q acréscimo de novo patágrafo rom CCilteÚdo semelhante 

Tendo em vista que, após o aparecimento de emendas do 
S"''"do Federal a projetos de CâDma dos Deputados, a esta s6 
compete aprová-los oo rejeitá-los, devolvo os autógrafos referidos 
a es1J1. Casa, para a~ de lapo;o fonnal,""" tennos do art. 199, 
~o únioo, db Regii!lento 1ntemo da Câmam dos Ilepltados. 

Finalmente ressalto que o equívoco citcuuscreve-se a as
pectos' fOimais da matéria, em nada comprometendo o conteúdo 
das deliberações havidas ein qualquer das Casas. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa moelência protestoS 
de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Luís 
Ednardo, Presidente da Câmam dos Deputados.. -

S~ÇÃODOSENA!XlAO 
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"95, DE 1994 

(PL n• 2-904-D, de 1992, na Casa de origem) 

"Dispõe sobre a atualização dos valores das 
comissões devidas a representante comercial, em 
caso de mora no pagamento. • 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 
Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 de de

zembro de 1965?. que regula as atividades dos representantes co-. 
merciais autônomos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'0 art. 32daLei n•4.886, de 9 de dezembro de 1965, 

passa a vigorar acrescido do seguinte pamgrafo único: 

''Par.igrafo ún#.co. Os valores das comissões a que 
Í.lz.er jus o representãnte coniercial setaO ariJalizados mo
netariamente. em caso de mora, pelos índices e critérios 
adotados para a correçio dos valores dos créditos de na
tureza trabalhista." 
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Fedetal. 11 de abril de 1995. - Senador José Sar

ney, Presidente do Senado Fedem!. 

(À Comissão de Assuntos Sociais, para manifes
tar-se sobre a matéria.) 

OFÍCIOSD01°SECRETÁRIODA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ene1minbando à revisão do Senado Federal aut& 
grnfos dos seguintes projetas: 

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 110 DE 1995) 
(N° 276/'J3, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádin Eldorado de Mineiros Lida. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Min~ Estado de Goiás. 

O Congresso Nacionaldeaeta: 
art.. 1 o Fica aprovado o ato? a que se refere o Decreto s/n, de 

29 de julho de 1992, que renova poc lO (dez) a.noo, a partir de 16 
de junho de 1988, a concessão outc.gada à Rádio Eldomdo de Mi
neiros Uda. pala explmar sem direitos de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mineiros, Es
tado de Goiás. 

Art. 2° Este deCreto legislativo entra vigQ[' na data de :roa 
publicação. 

MENSAGEM N" 383, DE 1992 

-. Nos temlOS do artigo 49 inciso m canbinado com o § 1 o 

do artigo 223. da CollStilllição Fedeial, submeto à ~ do 
Congresso NacionaL, acolllP'nhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Cmmicaçl'jes, o 
ato constante do Decteto que Renova a concessão outm:gada. à Rá
dio Eldorado de Mineiros Uda., pam explootr serviços de mliodifu· 
são""""" em onda média, na cidade de Mineiros, Estado~ Goiás. 

Brasilia, 29 de julho de 1992.-F. CoDor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 127, DE 9rl/9200 SR.~O 
DEESTADODOS'IRANSPO!ITESECOMUN!CAÇX)ES. 

Excel•ntíssimo Sr. Presidente da Repúbliea. 
TeDho a homa de submeter à elevada consideração de Vos

sa Exeelêneia o ineluso projeto de deereto de renovação do prazo 
de vigência da concessão outorgada à Radio Eldorado Mineiros 
Ltda. para explorar serviços de radiodifusão sonora em ODda mé
dia, na cidade de Mineiros, Estado de Goiás. 

2. O pedido de renovação-encontra-se devidamente UJ:strui
do de acordo com legislação em vigor e a estação está funcionan
do dentro das caracteristieas técnicas a ela allllbuidas por este Mi
Distério. 

3. Nos termos do § 3" do art. 223 da CollStimição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional a quem deverá ser remetido o processo adi:ni
nisttativo pertinem.e que a esta acompaoha. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas cot!Siderações a res
peito do metlCionado projeto de deereto, que submeto à elevada 
consideração de Vossa Exeelência. 

. Repeitosame!lle, Alfonso Alves de Camorgo Netto, ~-
tro dos Tr.msportes e das Comunieações. 

DECRETO 29 DE JULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio Eldo
rado de Mineiros Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Mi· 
neiros Estado de Goiás. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere os arts. 84 inciso IV e 223 eoput, da Constituição de 
acarlo com o att. 33, § 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
e tendo em vista o <pe amstado Processo n" 29109.000084'88 deereta: 

Art. I o Fica renovada, por dez anos, a partir de 16 de junho 
de 1988, a concessão outorgada à Rádio Eldorado de MineiroS 
Lula., cujo pmzo residnal da outoi:ga foi mantido pelo deereto de 
10 de Maio de 1991, pala explorar, sem direito de exclusividade 
se<Viço de radiodifusão SOil01ll em onde média na cidade de Mi
neiros, Estado do Goiás. 

Pazágrafo único. a exeatção do serviço de I>diddifusão, cuja 
out<xgada é renovada por este de<:retà, regec-se-à pelo Código Brasi- · 
leú:o de Teieccmnnicações,leis. subseqneofes e seus regnlamentoc;; 

Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Cougresso NaciOilal, nos termos do § 3• do art. 223 da 
CollStiluição. . . 

Art. 3• Este deereto ODtta em vigor na data de sua publieação. 
Brasília 29 de julho de 1992, 17J• da lndependêneia e !04• 

da Repúbliea, Fernando CoDor. 

(A Comissão de lUucação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 111, DE 1995 _ 
(N° 3121!13, no Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga· 
da à Râdin Difusora São Patrício Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora-em onda média na 
cidade de Cores, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l 0 Flca aprovado o·ato a que se refere o Decreto s/~ de 29 

de julho de 1992, que renova a c:oocessão out<xgada à Rádio Difusom -
São Patricio Lida. pam explor.or, pelo JDZO de !O (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, a partir de 5 de julho de 1986, serviço de J3dio. 
difusão SOil0[3 em onda média na cidade de Ceres, Estado de Goiás. 

Art. 2° Este dea:eto legislativ.o entra -em vigor na .data de 
sna publicação. 

MENSAGEMN•363, DE 1992 

Senhores Membros do Couiresso NaciOilal, 
Nos termosdoart. 49, inciso x:n, combinado como§ !"do 

art. 223? da (bnstjtnjção Federal, submeto à apreciação do Con
gresso NaciOilal, acompaDhado de Exposição do Motivos do Se
nboc Ministro de Estado dos Transportes e das CoDlllllÍcaçl'jes, o· 
ato constante do Decreto que 'Renova a outorga da empresa Rádio 
Difusora São Patrlcio Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás11

• 

Brasilia, 29 de julho de 1992.- Fernando CoDor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 73/92 DE t• DE JULHO DE 
1992 DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DOS 
1RANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelen!fssimo Senhoc Presidente da Replblica, 
Tenho a honra de submeter à elevada cOnsideração de Vos

sa Excelência o ineluso projeto de deereto de renovação do pmzo 
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de vigência da ootorga conferida à Rádio Difusora São Patácio 
Ltda., pam explorar s..-viço de mdiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Cores, Estado de Goiás. · · 

2.-0 pedido de rcnovação enrontra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcio
nando dentro das CIIIliCieristicas técnicas a ela atnõuídas por este 
Ministério. 

3. Nos termos do § 3' do art. 223 da Constitnição, o ato de 
renovação sanente produzizá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, a quem deveni ser remetido o processo admi
nisttativo pertinent~ que a esta acompanha. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a res
peito do menoionado projeto de decreto, que submeto i elevada 
coosidemção de V assa Excelência. 

Respeitosamente- Affoaso Alves de Camargo Netto, Mi-
nistro de Estado dos Tr.msportes e das Comnnicações. · 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992 

Renovà a çonc:essão outorgada à Rádio Difuso. 
ra São Patricio Ltda., para ""Piorar serviço de radio
difusão scmora em onda média, oa cidade de Ceres, 
Estado de Goiás. 

Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data de 
sua publicação. ·-

MENSAGEM N'352, DE 1992 

Senhores Membres do Congresso Nacional, 
Nos lemlos do artigo 49, inciso Xll, combinado como§ I' 

do artigo 223, da ConstiiUiçãó Fede!31. subreeto à apreciação do 
Congresso Nacional, a«'mpaohado de ExposiçãO de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Tzansportes e das Comunicações. o 
ato conslallle da Portaria n• 94, de 22 de juoho de 1992, que reno
va a permissão outorgada ii. Rádio FM Norte Pamná Ltda., aluai
mente denominada Rádio FM V ale do Sol Ltda.. para explcar ser
viço de radiodifusão sónom em freqiiência m00 11ada. na cidade de 
Santo Antônio da Platina, Estado do Par.má. 

Brasília, 28 de julho de 1992.- Fernando CoDor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N' 54192- SNc DE 22DEJUNHO 
DE 1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO IlOS 
lRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a incbJsa 

Portaria n' 94, de 22 de jwiho de 1992, pela qual renovei a permís-
0 Presidente da República, no uso das atnruições que lhe são da Rádio FM Vale do Sol Ltda. pan explorar serviço de "'dio-

conferem. os arts. 84, inciso N, e 223, caput, da Constituição, de difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Santo Antô
acordo cem o art.. 33, § 3', da Lei n' 4.ll7, de?:/ de agosto de 1962, e nio da Platina, Estado do Par.má. 
tendoemvistaoquecoostadol'rocesson'29109.0002S7/86, 2. Os órgãos competentes deste Ministério l:nauifestar.un-se 

Decreta: sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
Art. 1° Fxca renovada, por dez anos, a partir de 5 de julho de levru a deferir o requerimento de renovação. 

1986, a concessão ootorgada i Rádio Difusora São Patácio Ltda., - 3. Esclareço que, nos termos do § 3' do art. 223 da Consti-
pela Portaria Contei n• 384, de 14 de jwiho de 1966, tendo a entí- luição, o ato de renovação semente produzizá efeitos.legais após 
dade passado à condição de concessionária nos tennos do art. 106 delibelllção do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 

oo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De- Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria. acomp:mhada 
creto n' 52.795, de 31 de ooiUbre de 1963, paill explorar, sem di- do processo admi)ristr.llivo que lhe den origem. 
reito de exclusividade, =viço de mdiodifusão SOOOlll em onda Respeitosamente,-Affoaso AlvesdeCamargoNetto,Mi-
média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás. nistro do Estado dos Tzansportes e das Comnnicações. 

Panlgr.úo único. A exerução do seiviço de llldiodifusão, 
cuja ootorga é IODOVlida por este nea.to, reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Teleoomunicações leis subsoqi!entes e= 11"-gnl.,....,.,. 

Art. 2' Este ato somente produzizá efeitos legais após deli
bemção do Congresso Nacioual, nos tem1os do § 3' do art. 223 da 
CafistiiUiçlio. . 

Art. 3'Esta Decreto enlia em vigocna data de sua p<1blicaÇio. 
Brasília, 29 de}llho de 1992; 171' da Independência e 104' 

da República.- Fernando CoDor. 

(À Comissão de Educaçii~) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l12,DE 1.995 
(N" 131JS,na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio FM Vale do Sol Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqilêD.cia modulada 
na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do 
Paraná. 

O Congresso NacioDal decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 94. 

de 22 de junho de 1992, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 
22 de maio de 1991, a peanissão outorgada à Rádio FM Vale do 
Sol Ltda. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modnlada na cidade de Santo 
Antônio da Platina. Estado do Par.má.. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTFSEDASCOMUNICAÇÕES 

PORTARIA N'94,DE22DEJUNHO DE 1992 

O Minisiro de Estado dos TillllSpa:teS e das Comnnicaçõéi, 
no nso de suas atribuições e de acOido com o disposto rio art. 6', 
inciso TI, alfnea d. da Lei n• 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo 
em viila o que Consta do Processo n• 29105.0000S3/91, resolve: 

I-Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, daLein° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partir de 22 de maio 
de 1991, a permissão ootorgada ii. Rádio FM Norte Pamná Ltda., 
alllalmente denominada Rádio FM Vale do Sol Ltda., pela Portaria 
n• 75, de 20 de maio de 1981, pam explomr, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência inodulada, 
na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná. 

II - A execução do =viço, cuja outOCga é renovada por 
esta Portaria, reger-se-á pelo C6digo Brasileiro de Teleconmnica
ções. leis subseqüentes e seus regulamentos. 

m - Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constin.tição. - · 

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
- Afl'onso Alves de Camargo Netto. 

(À Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 113, DE 1995 
(N° 105, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Cultura de Foz do Jguaçu Lida., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas c:ur• 
tas na cidade de Foz do lguaçu, Estado do Par.auá. 

O Congresso Nacional decreta: ~ ~ _ 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°~ 

de 30 de julho de 1992. que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 
30 de julho de 1~89, a cpncessão outorgada à Rádio Cultura de 
Foz do Iguaçu Ltda., para exp!Oiar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Foz 
do Iguaçu, Estado do Pataná. 

Art. ZO Este dec:reto legislativo emra em vigor na data de 
sua publicação. -- - ~- - ~ ~ 

MENS.AGEM N" 413, DE 1992 

Senhores M.,;bros dt, Cougresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso x:n, combinado com o§ 1° do 

art-223, da Constituição Feder.>!, sub-o à apreciação de Cou
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
Dhor :Mfu.istro de Estado dos Transportes e das Cormmicações.. o 
ato COIIStante do Decreto que 'Renova a concessão_ wtçrgada â. 
Rádio Cultura de Foz do Jguaçu Ltda, para exploJ:ar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas curtas. na cidade de Foz do lguaçu 
Estado do Par.má.". 

Braiília, 3.0 de julho de 1992.- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 115/92 DE 9 DE JULHO DE 
1992, DO SENHOR MINISfRO DE ESTADO DOS 
1RANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepJblica. 
Tenho a homa de submeter à elevada considexação de Vos

sa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do pr.m> 
de vigência da concessão outoxgada à Rádio Cultura de Foz do 
Iguaçu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em on
das curtas,,. cidade de Foz do Iguaçu, Estado do l'aral:lá, 

2. O pedido de renovação encontra-Se devidamente instroí
do de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcio
nando dentro das características técnicas a ela atribuldas por este 
:Ministério. -

3. Nos termos do § 3• do art. 223 da Constituição o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais.ap6s- deliberação do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo admi
nistrativo pertinem.e. (ple eSta acompanha.~--

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a res
peito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência. · 

Respeitosamente,- A!fooso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos TtaDspomtie das ColllllllicaÇôes. 

DECRETODE30DEJULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Foz do Jguaçu Lida, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de 
Foz do Jguaçu Estado do Paraná. 

O Presidente da República, DO uso das atribuições qne lhe 
conferem os arts. 84. inciso IV, e 223 da CoDStitulção e nos termos 
do art. 6°, inciso I do IleaetD D0 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e 
teodo em vista o que COI!Sia do Processo n• 29.!05.(11)1)358189, decreta: 

Art.. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3° da Lei 
D" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos. a partir de 
30 de julho de 1989, a concessão outorgada à Rádio Cultura de 
Foz do Iguaçu LUla, cujo prazo residual da outorga foi Illl!Iltido 
pelo Decreto sem número, de 10 de maio de 1991. pãrn explorar. 
sem direito de exclusívidade. serviço de radiodifusão sollOI'3. em 
ondas curtas, na cidade de Foz do Jguaçu, Estado do Pru:aná. 

Parágrafo ÚIÚCO. A execução do serviço de Iadiodifusão, 
cuja outa:ga é renovada por este DeaetD. reger-so-á pelo Código Bra
sileiro de Teleo:Jmucicaçi5 leis subseqüemes e seus regu!amemos. 

Art. Z' Este ato produzirá efeitos legais após dehberação de 
C0ogresso Nacioóal, DOS teiinos do § 3" do art. 223 da Co!lstituição. ~ ~~ 

Art. 3• Este Decreto eDtia em vigor na data de sua publicação. 
Biasília, 30 de julho de 1992; J7!•da Independência e 104• 

da República.- Fernando CoDor. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DEcRETO LEGISLATIVO N°114, DE 1995 
(N• 27195, Dll Câmara dos Deputados) 

Apro~O ato que renova a concessão outorga
da à Rádio e Portovisão Ltda. para executar ser
viço de radi • - de SODS e imagem (televisão) Dll ci
dade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do SuL 

O Cougresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 

26 de julho de 1994, que reDova, por 15 (quinze) anos, a partir de 
j de outubro de 1992, a concessão outorgada à Rádio e TV Porto
visão Ltda. para exeaJ.tar, sem direito de exclusividade. serviço_ de 
Iadiodifusão de sons e iloagens (televisão)"" cidade de Pqto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 2° Este decreto legislativo eD!ra em vigor na data de 
sua publicação. • 

MENSAGEM N• 597, DE 1994 

Senhores Membros db Cougresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso xn, combiDado com o§ I" 

do artigo 223, da Coustituição Feder.!l, submeto à apreciação de 
Vossas Excelências, acompaDhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 26 de jullio de 1994, que "Renov~ por quinze anos _-i 
concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Ltda-. para explorar 
serviço de :radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de 
Parto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul". 

Brasília, 29 de julho de 1994-Itamar.FraDco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 52194-MC. DE 20 DE JULHO 
DE 1994, DO SENHOR MINlSTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES . 

Excelentíssimo Senhor PresideDte da R"?1blica. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o iDcluso Pro

cesso Administ:Ia.tivo n° 29790.0CI070S/9~ em que a Rádio e TV 
Portovisão Ltda, coocessionária do serviço de mdiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Porto Alegre. Estado do 
Rio Grande do Sul. solicita reoovação de prazo de vigência de sua 
cao.cessão por mais quinze anos. 

2. Couvém ressaltar que a presente com:essão foi deferida 
originariamellle à Rádio Difusora Parto Alegrense Limitada pelo 
Decreto D0 50.473, de 18 de alril de 1961, que alterou sua denomi
nação social para Rádio e 1V Difu_sora Porto Aleg;rense S.A. Pos_:_ 
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teriormente, o Decreto n°85.973. de 4de maio de 198l.renovru e 
transferiu a outorga para a Rádio e TV PortO-Visão Ltda. 

3. O pedido de renovação e:D.çoi:ura-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação eDi vigor e a iStaÇãO-CSfá. funcio
nando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribuídas por este 
Ministério. · 

4. Nos termos do § 3" do art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente proc1uzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional. a quem deverá ser remetido o processo admi~ 
nistrativo pertinente. que esta acompanha. 

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais -Ministro das 
Co1IIllDicações. · · -

lEGISLAÇÃO CJTADA 

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1994 

Renova por quinze anos a concessão outorgada 
à Rádio e TV Portovisão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifu~ de sons e imagens (televisão), na ci .. 
dade de Porto Al.egre, Estado do Rio Gránde do SuL 

MENSAGEM N" 435; DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos _termos do art. 49, inciso xn. combinado com o § 1° do 

art. 223. da Constimição Federal. submeto à apreciação do Coo,. 
gresso Na.ciooal, acompanhado de exposição de mctivos do Se
nhor Ministro dos TransporteS e das ColDilliÍcações. o ato constan
te do decreto que ''Renova a concessão outorgada à Rádio e Tele
visão Gazeta de Tapem Ltda., para explorar serviço de ruliodifu
são sonora em onda média, na cidade de Tapera, Estado do Rio 
Gomdc do Sul''. 

Brnsllia. 4 de agosto de 1992.-Fernando CoDor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 14S, DE 14 DE JULHO -DE 
1992, 00 SENHOR, MINISTR.O DE ESTADO DóS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelontissimo Senhor Presídenle da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada CODS:idera.ção de Vos

sa Excelência o incluso projeto de ·decreto de renovação do pxazo 
de vigência da concessão outmgada à Rádio e Televisão Gazeta de 

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe Tapera Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
cooferem os arts. 84, inciso IV, e 223 âa COOSiitu.ição. e nos ter- onda média. na cidade de Tapera. Estado do Rio Gtande do Sul. 
mos do art. 6°, inciso I, do Decreto n° 88.066;-ae-26 de janeiro de 2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí-
1983, e tendo em vísta o que consta do Processo n° 29790.CXJ0705/92. do de acotdo com a legi$la.ção em vigor C a estação está fundo-
decreta: nando dentro das __ cazacte.Jfsticas técnicas a ela atribuídas por este 

AÍt. 1 o Fica i:enovada. de a.c.orclO ComO art. 33, § 3°, da Lei ministério. -
n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, por mais quinze aiJos, a p.rur 3. Nos termos do§ 3" do art. 223 da Constiruição. o ato de 
de 5 de outubro de 1992. a conceSsão outmgada à JUdio e TV renovação somente proc1uzirá efeitos legais após deliberaçio do 
Portovisão Ltda, mediante Decreto n• 85.973. de 4 de maio de Congresso Nacional. a que dever.\ ser remetido o processo admi-
1981, que renovou e transfeiiU a outorga originarianieD.te Concedi- ..nistrativo pertinente,. que esta acompanha. 
da à Rádio Difusora Porto Alegrense- t imitada ruja den~ , 4. Estas. Senhor Presidente, as minhas considerações a res
passou a ser Rádio Difusora Porto Alegrense S.A., ficando o pxazo peito do mencionado projeto de decrctD, que sub-o à elevada 

'l'Osidual da outorga mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, consideração. de Vossa Excelência. 
pan executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu- Respeitosamente - Affonso Alves de Camargo Netto, Mi-
são de sons e imagens (televisão), na cidade de Porto Alegre, Esta- D.istro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

do do Rio Gtande do SuL DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 
Parãgrafo único. A execução do serviço de radiodifusão. 

cuja outorga é renovada por este Decreto. reger-Se-a pelO Código Bm
sileiro de Telecom,micações.leis subseqtlentes e seus re~ 

Art. 2" Este ato somente produzil:á efeitos legais ap&; deli
beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3• do art. 223 da 
Constituição. - -

Art. 3° Este Decreto entrará em vigct Da' data de sua publi
cação. 

Brasi1ia. 26 dej.Ilbode 1994; 173"da Independência e l06°da 
República.- Djalma B..U.S de Morais, Ministro das Cmmnicações 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 115, DE 1995 
(N° ~5, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga .. 
da à Rádio e Tele>isão Gazeta de Tapera Lida., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na <idade de Tapera, Estado do Rio Gnmde do SuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica- aprovado o ato a que se refere o Decreto siD..0 • 

de 4 de agosto de 1992. que renova por 10 (dez) anos, a partir de 4 
de dezembro de 1991. a concessão outorgada à Rádio e Televisão 
Gazeta de Tapexã para explorar. sem direito de exclusividade. ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tapexa. 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. ZO Este decreto legislativo enua em vigor na data de 
sua publicação. · . .. - · · . . 

Renova à· concessão outorgada à Rádio e TeJe.. 
visão Gazeta de Tapera Lida., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Tapem, Estado do Rio Grande do SuL • 

O Presidei:..e da-R"Pública. no uso das atribuiçÕes que ll!e 
conf~ os arts._ 84~ inciso IV. e 223. da Constituição. e nOs ter
mas do art. 6". fucisO I. do Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro de 
).983. e tendo em vista o que constado Processo n"291020015121!1.1. 
decreta: 

Art. 1• F'lca renovada, de aeordo com o art. 33, § 3° da Lei 
n• 4.117. de 27 de agosto de 1962. por 10 (dez) anos. a partir de 4 
de dezembro de 1991, a concessão deferida à Rádio e TelevisãO 
GW>ta de Tapera. cujo prazo residual de outorga foi mantido pelo 
Decreto sem número de 10 de maio de 1991. para explorar. sem 
direito de exclusividade. serviço de ruliodifusão sonora em onda 
média. na cidade de Tapera, Estado do Rio Gtande do Sul. 

Parãgrafo único. A exerução do serviço de radiodifusão, 
cuja Clllt<lq;a_ é renovada por este decreto. reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações leis su!>;,:qüenles e seus regulameDtos.

Art. 2° Este ato somente piõduzii3. efeitos legais após deli
beração do Congresso Naciooal. nos temlos do § 3" do art. 223 da 
Constilllição. -

ArL 3" Este decrctD entra em viga: na data de sua f'lblicação. 
Brasllia, 4 de agosto de 1992; 111• da Independência e 104" 

da República.- Fernaudo CoDor. 

(À ComissiiD .U Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l16, DE 1995 
(N" 4W5, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio e TV Correio,Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ooda média oa cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. 

O Cougxesso Naci<mal decreta: 
Art. I o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 

4 de agosto de 1992, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 22 
de dezembro de 19TI, a coocessão outorgada à Rádio e TV Cor
reio Ltda. pata explorar, sem direito de exclusividade, sezviço de 
radiodifusão sonoca em onda mádia na cidade de João Pessoa. Es
tado da Paralba. 

Art. 2° &te decreto legislativo enb:a em vigor na data de 
sua publicaçio. · · 

MENSAGEM N' 448, DE 1992 

Senhores Membros do Cougxesso Nacional, . 
Nos tmnos do art. 49; inciso xn, combinado com o § I' do 

art. 223 da Constituiçio Fedetal. submeto à apreciaçio do Cou- · 
gxesso Naci<mal, acompanhado de Esposição de Motivos do Se
.ohor Min.isbX> de Estado dos Transportes e das Comunicações, O 
atO constante do decreto que "renova a concessão outorgada à Rá
dio Cmreio da Paraíba S.A., posteriOllllente transferida à Rádio e 
TV Correio Ltda.. para explorar serviço de radiodifusãO Son<Xa em 
onda mádia na cidade de João Pessoa, Estado da Paraiba". 

Brasília, 4 de agosto de 1992.- F. CoRo r. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 164192, OE 14 DE JULHO DE 
1992, DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNlCAÇÕFS . 

Excelentí"ssinio Senhor Presidente da Re:pública,. 
Tenho a homa de submeter ã. elevada considetaçãode Vos

sa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigência da concessão outorgada à Rádio e TV Com:io Ltda. 
para explorar serviço de xadiodifusão sonora em onda mêdia na ci
dade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí· 
do de acordo com a legislação er:rf vigor, e a eSfãÇão está funcio
nando dentro das caracteósticas téa:iicas a ela atribuídas por este 
Ministério. --

3. Nos termos do § 3" do art. 223 da CoristituiÇão, o ato de 
renovação somente produzini efeitos legais após dehõeração do 
Congresso Nacional. a quem deverá ser remetido o processo admi
llisttativo pertinente. que a esta. acom.panha.' 

4. Estas. Senhor Presidente. as minhas coosiderações a res
peito do mencionado projeto de decreto. que submeto à elevada 
considernção de vossa Excelência. . . . 

Respeitosamente.- Affooso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Tr.msportes e das Coímlllicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Rádio Cor
reio da Paraíba S.A., posteriormente transferida à 
Rádio e TV Correio Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. 

O Presidente da República. no uso das atriblições que lhe 
conferem os arts. 84. inciso IV. e 223. da Constituição. e nos ter
mos do art. 6', inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n• 29.122· 
0000!2190, decreta: 

Art. 1° Fica renovada. de acordo com o art. 33. § 3°. da Lel 
n' 4.II7, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
22 de dezembro de 1977, a concessão deferida à Rádio Com:io da 
Paraíba S.A, posteri=ente transferida à Rádio e TV Com:ió 
Lida., cujo pxazo residual de outorga foi mantido pelo Decreto s/n, 
de 10 de maio de 1991. parn. explorar, sem direito de exclusivida
de. serviço de rndiodifusãO sonotã.- em onda média na cidade de 
João Pessoa. Estado da Paraíba. 

Pari.grafo úniro. A execução do sezviço de radiodifusão, 
cuja ootorga é =ovada por este de=to, reger-se-i pelo Código Bra· 
sil.eiro de TeJoconmnicações, leis subseqUentes e seus regulamentos 

Art. 2' Este ato somente prodnziiá efeitos legais após deli
beração do Congxesso Nacional, nos tennos do § 3' do art. 223 da 
Constituição. 

Art. 3' Este de=to entra em vigor na data de sua !'lblicação. -· 
Brasilia, 4 de agosto de 1992; I 71' da Independência e 104' 

da República.- F. Collor. 

. (À Comissão de Eilucaçiio.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'117, DE 1995 
(N' 49195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Tapejara Lida. para executar serviço de 
radiodifusão sonora em onde média na cidade de Ta
pejara, Estado do Rio Grande do Sul 

o CougreSso Naci<mal decreta 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/~ de 

13 de ootubro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 2 
<le setembro de 1992, a concessão ootmgada à Rádio Tapejara 
Ltda. para executar, sem direito de exclusividade. serviço de ra
diodifusão soncn em onda mádia na cidade de Tapejara, Estado . 
do Rio Grande do SuL 

Art. zo Este decreto legislativo eDtta. em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N'862, DE 1994 

Senhores Membros do Cougresso Nacional, 
Nos tem10s do artigo 49, inciso Xll. combinado com o § 1° 

do artigo 223 da Constitniçio Federal, submeto à apreciação de _ 
Vossas Excelências. acompanhado de Exp<:~siçã.o de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Corrrnnicações, o ato constante do 
Decreto de 13 de outubro de 1994. que ''Renova a concessão ou
torgada à Rãdio Tapejara Ltda. pata explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Tapejara. Estado do Rio -
Grande do Sul". · 

Brasília, 18 de outubro de 1994.-1tamar Franco. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 1301MC, DE 27 DE SETEM--

BRO DEI994 DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO_ 
DAS COMUNlCAÇÕFS 

Excelen~ssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Pro

cesso Administnuivo n° 29790JXYJ620/92-27. em que a Rádio Ta
pejara Ltda .. concessionária do seiViço de radiodifusão sonora em 
onda mádia, na cidade de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul, 
solicita renovação do pxazo de vigência de sua concessão por mais· 
dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor, e a emissma está funcio
narido dentro das caracterlsticas técD.icas a ela atribuídas por este 
Ministério. ' 

3. Nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após delibet:ação do 
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Congresso Nacional, parn. onde deveiá ser-remetidO o processo ad
ministrativo pertinente, que esta acompanha. -

Respeitosamente . .:. Djalma Bastos de Morais, Ministro de 
Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 13 DE OIJIUBRO DE !994 

Renova a concessão outorgada à Rádio Tape
jara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Tapejara, Estado 
do Rio Grande do SuL 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
Jhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos 
termos do art. 6°, inciso I. do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo D.0 

29790.000620/92-27, de=ta: 
Art. l°Fícã renovada. de acordo comoart. 33, § 3°, dã Lei 

n' 4.117, de 27 de agosto de 1~62, por mais dez anos, a partir de 2 
de setembro de 1992, a concessão deferida à Rádio Tapejara Ltda. 
pelo Decreto n• 87 A87, de i.8 de agosto de 1982, sendo mantido o 
ptaZO residoal da ootoiga pelo Decreto de !O de maio de 1991, 
para executar, sem direito de exclusividade, setViço de radiodifu
são soq.ora em onda média, na cidade de Tapejara, Estado do Rio 
Grande do SuL 

P~,Srafo único.- A execução do setviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renov~ por este Decreto, reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqiieo.tes e seus regula
mentos. 

EMENDAN"2 
(Corresponde à Emenda n' 2-Cl) 

Dê·se ao inciso I, § 1°, do art. 3° a seguinte redação: 

'1 - abertuta, constando o local, a data, a indica
ção da obJ:a a que se refere e a ideutif!Cação do(s) pro
prietário(s) ou, se for o caso. do coucessionário ou per. 
missionário, e do técnico responsável pelas inspeções;" 

O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) • O exp<diente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) • Os Projetas de 
Decreto Legis!ativon's 110 a 117/95,lidos """'>:iormente, trunita· 
rio com ptaZO determinado de 45 dias, nos termos <lo art. 223, § 
1°, e art. 64, § 1°. da Consútuição, combinados com o art. 375 do 
Regimento Interno. 

As matérias podetão receber emeudas. pelo ptaz<> de cinco dias 
úteis, pmnte a Comissão de Educação. na fama do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (ReDan Ca!heiros) • Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. !' Secretário em exen:lcio, Senador 
Nabor Júnior. 

É lido o segu.inte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 241, DE 1995 

Altera o art.. 389 do Decreto-Lei n° 5.452, de 
1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra
balbo - CL T). 

O Congresso NacioDal decreta: Art. zo Este ato somente produziiá. efeitos legais após deli
beração do Congresso NacionaL nos tennos do § 3' do art. 223 da -

Art.1'0 art. 389 do Decret0-Lein'5.452, de !'de maio <lo 
1943 (Consolidação das Leis do Tiabalho), passa a vigorar com as 
segointes alteiações: 

Constituição. · 
Art. 3' Este Decreto euln! em vigor na data de sua publicação. 
Brasília. 13 de ootubro de 1994; 173' da Independência e 

106° da República.- Itamar Franco. 

(À Comissão de Educação.) 

PARECER: 

PARECERN" 524,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6nal das Emendas dõ Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara D0 224, de .1993 (n° 217, de 
1991, na Casa de origem). 

A ComissãO Diretora apresenta a =lação fmai das Emen
das do Semeio ao Projeto de Lei da Câmma D0 224. de 1993 (n° 
217, de 1991, na Casa de Origem), que dispõe sobre inspeção em 
banagens. pontes, viadutos e obras de arte. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto de 1995.-Jú· 
lio Campos. Presidente- Levy Dias, Relator- Ney Suassuoa
Odaàr Soares. 

ANEXO AO PARECER N" 524, DE 1995 

Dispõe sobre inspeção em barragens, pontes, 
viadutos e obras de arte. 

EMENDAN"1 
(Corresponde à Emenda n'l.Cl) 

Dê-se ao parágrafo llnico do art. 2° a seguinte redação: 

"Panígr.úo tíniro. No caso de obras de proprieda. 
de do Poder Público, a responsabilidade recairá sobre o 
órgão que as administra cu sobte o concessiooário oo 
permissionário que as utilize .ou explore.'' 

':t\rt-389. ------·-·---·------------·-.. ··-·--·-··-··---··---------
§ 1' Os estabelecimeutos em que trabalham pelo 

menos 30 (tdnta) trabalhadores com mais de 16 (dezes
seis) auos de idade, temo local apropriado onde penna· 
neçam seus filbos dw:ante o F--riodo de amamentação até 
os seís anos, sendo garantida a manutenção de assist.ên- ... 
cia técnica e educa.ciooal 

§ 2' O local apropriado, menciona<lo pelo § 1', 
podení. ser oferecido, diretamente ou ~ convê
nios tpantidos pelas próprias empresas, com outras enti
dades píblicas ou privadas, em regime conm:nitári.o ou a 
cargo de instituições similares ao SESI, SFSC. ou enti
dades sindicais. 

§ 3° Excetua-se da exigência do§ 1° as .microem
presas e as empresas que empregam menos de 30 (trinta) 
traba.Ibadores.'' 

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

Justificação 

A apresentação desta proposição tem por fundamento a ma
temidade como função social, ao preconizar a educação infantil 
como dever do Estado e obrigação dos empregadores de atender 
aos fllhos de seus empregados de ambos os sexos, não mais ape
nas das trabalbadoras, como disposto na atua! Consolidação das 
Leis do Trabalho (CL1), Iatificando o principio da igoaldade en1re 
mnlheres e h~~ conforme disposto no art. 5°, inciso I da Cons
tituição Fedetal ('Todos são iguala pei3Ilte a lei, sem distinção de 
qualquer natureza. .. '' 
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Este projeto de lei vem de encontro à antiga aspiração que t 
a ampliação, através de lei, do direito de creche extensivo a todos 
os trabalhadores, sejam mulheres ou homens. 

Regulamenta, sobretudo, a Constituição Fedem!, que aímna 
em seu art. 'JO: 

"Art. 7° São direitos dos traba.Ihadores urbanos e 
rnrais. além de outros que visem à melhoria de sua con
dição social: 

XXV - assistência gratuita aos í.tlhos e depend
entes desde o nascimento até seis- anOs de ictade em c:re. 
ches e pré-escolas." 

Hatmoniza-se, também. com o art. 205 da Carta Magua, 
que determina: 

"Art. 205. A educação, direitO de todos e devei' do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao ple.n9 desenvolvi
mento da pessoa, Seu preparo pata o exercício da cidada
nia e sua quanlificação para o trabalho." 

A regulameotação do direno de creche é, portanto, uma me
dida da mais alta significação pata a sociedade como um todo, não 
apenas para a trabalhadora, razão pela qual conclamo os nobres 
parlamentares a apoiar esta. iniciativa. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de I995. - Senadora Benc:• 
dita da Siva. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho ............. , .. , _______ , _______ ,_,_, ___ ---:-
---.. -----·-----· 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 00 TRABALHO (CL1) 

ÚJ'ULOm 
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho· 

-----·-··-·-··-··---·-··-------··.--·----
CAPÍI'ULOm 

Da Proteção do Trabalho da Mulher 

·----------··-··-·--
SEÇÃON 

Dos Méúldos e Locais de Trabalho 

Art. 387. Revogado pela Lei n• 7.855189, que illvalida: o 
disposto no artigo seguime. 

Art. 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade 
competente, o Ministm do Tiabàlho e da Administração poderá 
estabelecer deaogações totais oo paiciais às poibições a que alu
de o artigo anterior; quando tiver desaparecido. nos serviços consi
derados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso 
ou prejlC!icial mediaute a aplicação de novos métodos de trabalho 
ou pelo emprego de medidas de otdem l""ventiva. 

- Dexrogado pela Constituição Fedem!, art. 7• XX e XXlii. 
- V.Portaria n°3.214, NRs 15 e 16. 
Art. 389. Toda enq:resa é obrigada: 
I - a prover os estabelecimentos de medidas concementes à 

higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventila
ção e jbTrninaçao e outros que se fizerem necessários à segurança e 
ao conforto das IIJll)heres, a critério da autoridade rompeteute; 

n - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários. 
dispor de cadeiias ou bancos em número suficiente, que peDDitam 
às mulheres t.mbalbar sem grande esgotamento r:asico; 

-V. Portaria n°3.214. NR24 
m- a instalar vestuários com aiiDários individuais privados 

das mulheres. exCeto os estabelecimentos comerciais. escrit6rios;-
- bancos e atividades afms. em que não seja exigida a troca de roupa 

e outros, a critério da autoridade competente em matéria de segu
IanÇa e medicina do IIabalho admitindo-se como suficiente às gavetas 
ou escaninhos oode possam as empregadas qwmlar seus pertences; 

-V. Portaria DNSHr n• I, de 15 de janeiro de 1969 (D.O. 
24-1-1969). 

N - a fornecer, gratuitamente, a juizo da auta:idade com
petente, os =s de proteção individual, tais como 6cu!os, más
caras.luvas e roupas especiais. para a defesa dos olhos, do apare
lho :respimt6rio e da pele, de acordo com a na.tmeza do trabalho.. 

§ 1° Os estabelecimentos em que tra.balltamm pelo menos 
30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, te
rio local apropriado oode soj&'Í?OJmilido às eml""gadas guan:lar sob 
vigilância e assistência os seus filhos no peiicxlo da amamemação. 

- V.Portarian°3.296,de3 de setembro de 1986 (D.O. 5-9-
1986) que autoriza a adoçio do reemfxiJSo-~e. 

§ Z' A exigtocias do § I • poderá ser suprida por meio de 
crec:hes distritais mantidas diretamente ou mediante convênios .. 
com outras CD'idades públicas ou privadas, pelas próprias empre
sas em regime conmnitário, ou a cargo do SESI do SESC da LBA 
oo de entidades sindicais. 

- Redação dada pelo Decreto-Lei n• 229, de 28-2-1967. 
-V. Constituição, arts. 7", XXV e 208. 

(À Cclnissão tk A&runtos Sociais -decisão ter--
minaliv~} . -

o SR. PRESIDENTE (Renan Calbenos)- o projero sem 
publicado e remetido à Comissão competeDle. 

Sobre a mesa, requerimento. que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerci cio, Senador Nabor Júnior. 

É lido o .. g;,;,te: 
REQUERIMENTO N" 1.141, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art. 50,§ z·. enafonna regi

mental dos arts. 215, item I e 216. requeiro sejam solicitadas ao 
Ministro de Estado da justiça, Douta: Nelson Jobim, infOII!IllÇÕeS 
sobre as seguintes questões: 

I. A Polícia Federal in.stamru inquérito oo inquéritos para 
apurar delitos capitulados na Lei n• 7 .492, de 16-6-86 (DOU de 
18-6-86), que define os crimes contra o sistema fmanceiro nacio
nal, eventualmente praticados no âmbno das instituições financei
ras, estatais e privadas, agam sob intervenção Banco Cenlral? 

2. Se nãiJ o fez, quais foram as IaZÕeS? 
3. Quais daquelas instituições são objeto de inquérito, desde 

quando e em que fase se encoob:a o andamento de cada peça policial? 
4. Se houver indiciados, quem são e de quais delitos são 

acusadas? 

Justificação 
É copioso o noticiáriO-e são iil:ámeias as infannações que · 

nos chegam ao conhecimento, dando conta de que providências le-
gais cablveis na área administrativa f013In adotadas pelos ÓQlãOS 
competentes- Banoo Centr.U. Receita Fedem!, etc.- para apurar o 
que aconteceu dur.m.te a má gestão dos bancos estatais e privados, 
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levados à insolvência e agora sob intervenção governamental En
trel3nto, nada se disse, até agOill, sobre a elaboração, através da 
Polícia Judiciária da União, de inquéritos policiais sobre a even· 
tua! transgressão dos dispositivos da Lei n• 7.492, de 16-6-86, 
também CODbecida como a dos "crimes de colariDho branco". pam 
verif'ICar a OCOJ:I'&.cia de fatos delitnosos e obter a identificação 
dos antores, apontando-os à Jnstiça. 

As atribuições da Polícia Judiciária da União são constitu
cionalmente privativas da Polícia Federal, órgão pertenoente ao 
Ministério da Justiça. Cabe a esta Casa de Leis cobrar daquele Mi
nistério e de seu órgão de policia judiciãria a fiel obediência âs de-
texminações legais. . 

Objetiva assim o presente requerimento garantir a transpa
rência e o amplo CODb.ecim.ell.to desta Casa sobr:e todos os atos e 
fatos envolvidos no assunto das fi:audes no sistema financeiro. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. -Senador Romeu 
Tuma. 

(À "'!•"" ~decisão.) 
O SR. PRESIDEm (Renan Calheiros)- O iequerimCllto 

lido será despachado à Mesa palll decisão, DOS te!IIlOS do inciso ill 
do art. 216 do Regimento Jntemo. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
táiio em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.142, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro à V. Ex•, nos teiiD.Os do art. 258 do Regimento ln

temo, do Senado Federal, a tr.mritação conjunta do Projeto de Lei 
daCâmamn°98, de 1993 edoPLS n• 171),de 1995,porvetsamll 
sobre a mesma matéria. --

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995.- Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Rexiau Calheiros) -O requerimeii!o 
lido serã incluído em Ordem do Dia, oj>ortunamente, oousoante o dis
posto no art. 255, n, c, 8, do Regimento Iillemo do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Encenro-se oit
tem o ptaZO palll apresentação de emendas ao Projeto de Lei do 
Senado n• 06, de 1995, de autoria do nobre Senador José Eduaido 
Dutxa, que estabelece prinoípio da doação e extiipação de 6Igãos, 
tecidos ou partes do ooq>o, paia fins de transplantes, post mor
tem, salvo expressa disposição em contdirio, = vida. (fr.unitando 
em ooujunto com os Projetas de Lei do Senado n"s 08 e 15, de 1995.) 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda. 
A matéria volta ã. Comissão de Assuntos Sociais pala exa

me da emenda.. 

É a seguinte a EmCllda oferecida: 

EMENDAÍ'l"2-PLEN 

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1995, 
a seguinte redação: 

Estabelece o princípio da doação e extirpação de 
6Igãos, tecidos e partes do 001p0 humano paia fins de 
transplante, post mortem. 

Dê-se ao art. 4• do Projeto de Lei do Senado n• 6, de 1995, 
a seguinte redação: 

Art. 4° São considenu:los doadores: 
I - pessoa que, em vida, tenha autorizado. por escrito ou 

oralmente e a qualquer temp:>, que seu corpo ou partes especifica· 

das do mesmo sejam gratuitamente utilizadas, post mortem., com 
a fmalidade de transplantes ou tetapêutica; 

II- aqueles que, não tendo manifestado oposição em vida, 
tiverem a autorização por escritO sUMtituída pelo cousentjment.o 
de familiares, através de instrumento público ou particular, subs
crito por duas testenumbas, na seguinte ordem preferencial: 

a) cônjuge não sqmado de fiito, ou com quem haja vivido 
em estado de casado por no mínimo um ano; 

b) descendentes capazes civilmente; 
c) ascendentes; 
d)i!IIlãos; 
e) demais colaterais. 
§ 1• A autorização Oia!, por analfabeto 00 não, será com

provada pela presença de pelo menos duas testemunhas, que assi
narão dedarnção neste sentido. 

§ 2° A expressão -uaoador de ótgãos e tecidos" poderá ser 
gravada, de fO!IIla indelével e inviolável, na CarteD:a de Identidade 
ou na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que optar por 
esta coodição. 

§ 3• Os órgãos de iâentificação civil e militares e os depar
tamentos estaduais de trânsito proverão os meios para a gravação 
da eXpressão citada no § z•, recolhendo, palll tanto, a declarnção 
escrita oo testemunhal, se analfabeta, da pessoa que assim desejar 
exptes:sar-saa vontade. 

§ 4° A manifestação de vontade, expressa na CarteD:a de 
Identidade oo na CarteD:a Nacianal de Habilitação, podeiá ser re
fornmlada a qualquer momento, mediante a emissão de novo do
cumeii!o, prevalecendo, em caso de documentos com opções dife
~tes, o de emissão mais recente. 

Justificação 

O art. 4° do Projeto. ao considerar todas as pessoas como 
doadot2s compuBórias de órgãos, salvo manifestação conlrária em 
vida, toma, de làto, o Estado proprietário do capo após a morte 
do cidadão, passando por cima de valores do mais profundo foro 
íntimo e dos sentimentos ê·direitos da famllia. 'Fere, em. nosso en
tendimento, principias éticos e a própria libeldade iudividual con
trariando, assim, o espirito dos direitos coostitucionais, CODSUbs
tanciados principalmente no 'T!tulo II- Dos Direitos e Galantias' 
FUildamentais" insculpidos na nossa Lei Maior. 

O nosso objetivo, com a apresentação desta Emenda, é o de 
restanrar a conceituaçio e carncterização do "doador de 6rgãos", 
este, sim, escopo verdadeiro da lei que regulamentaria os trans
plantes. e não, como está expresso no Substitutivo, o de "não-doa
dor de órgãos e tecidos". Para tanto. sugerimos que se retome tal 
princípio tão bem expresso no PLS n• 15, de 1995, de autoria da 
nobre Senadom Benedita da Silva, a este apensado. · 

Toda doação é, de direito, a manifestação da vontade do 
possuidor da coisa de t:mnsferi-la a outro sujeito. Neste caso, como 
.falar de doação de (rgãos e tecidos, se não houve a manifestação 
volitiva do doador, em vida ou da família, virtual possuidma do 
001p0 após a morte de um dos seus membros? 

Ademais, como bem ressalta o ilustre Senadca Lúcio Alcân
ta:m em seu relatório, dados do Ministério da Salide mostram que 
cerca de 20 a 25% das pessoas e de seus parentes :rea1sam a doa
ção de 6Igãos. Portanto, esta voutade não deve ser respeitada, em
bota se trate de uma minoria? 

Acrescenta. ainda, o eminente Relatcr que "a facilitação e o 
mais 1axgo uso dos transplantes, no entanto, Dão é um problema. 
decom:nte apenas de insuficiência de doadores". Realmente, cano 
os dados mostram,. e a midia elctrônia tem divulgado, o vetdadeiro · 
n6 g6rdio do problema é a insuficiência de= alocados paia 
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. realização de cirurgias, refletinclo-se, obviamente, no& aspectos es
trublra:is e na capacitação dos tecursos.humanos. 

A nosso ver, a população brasileira está suficientemente 
conscientizada de que a doação de ótgãos e teciClos post morú:m 
é um dever huma.nitário, :oão havendo necessidade, portanto. de 
imposições legais eticamente duvidosas para a facilitação dos 
transplantes. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995.::. Senador Jelfer. 
sonPeres. 

(À CtnnissiiD de A.sunros Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A Presidência 
reoebeu o Aviso n• 57S,de 1995, de 28 docommte,do Presidente 
do Tribunal de Contas da União,. encaminhando o Relat6ri.o das 
Atividades do referido Tribtmal, referente ao 2°trimestie de 1995. 
(Diversos n• 101, de 1995) 

O expediente vai à Comissão de F!SC3liução e Controle. 
Há Oiadores insCl;itos. 
Concedo a palaVIll ào nobre Senador Ney Suassuna, por 

cessão do Senador Freitas Ne10. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin· 

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
SenaOOres, nas duas últimas semanas, ferveram as Casas do Con
gresso Nacional. a Câmara e o Senado, com o evento do Banco 
Econômioo. E foi, com toda a certeza, uma deeepção paxa todos 
n6s no que se refere à. ablaÇão do Banco Central. Muito se falou e 
muito se propôs, mas, lamentavelmente, a maioria das ações já es
tava feita. E o Governo Federal já tinha entrado com alguns billiõ
esdereais. 

Em um país de economia estável. um país sólido, como é o· 
caso da Inglateiia, por um bilhão e pouco de dólares. foi fechado 

-um banco de duzentos e poucos anos. um dos mais antigos., o Ban
co Barings. No Brasil. um banco, entre centenas existenr.es, :rec:e-
beu só de injeções US$3,5 bilhões. E o mais importante: a socie
dade não tinha tomado COilbecimeDto e muito menos o Parlamellto. 

Hoje oovimos todos os Secretário< de Estado mostrando o 
panorama getal de quebradeira nos Estados. Há Estados que estão 
anecadando R$1,2 bilhão por mês e pagando R$1,8 bilhão só de 
dividas. oomo é o caso, por exemplo, de São Pan1o - R$600 milhões 
de desencaixe no que se refere à dívida~ 

Algumas coisas até: nos consolam, porque-lemos falado des
te plenário, pe=anentemente, de que a Par.úba é um Estado que 
está passando por muitas difiCUldades. Mas hoje vimos que alguns 
Estados estão sem pagar os funcionários há três meses; estão com 
110% da sua mecadação gasta entre folha de pagamento e paga
mento da dívida. E n6s: ficamos pasmos de ver que lião há pratica
mente nenhum Estado que esteja fora dessa situação. 

E tudo isso, segundo infocnações dadas outro dia aos Sena
dores da P='ba. por Murilo Portugal, Secretário do Tesouro, o 
Governo não podia abrir mão de US$1,5 bilhão, que era o paga
mento já efetuado este ano pelo5 Estados. No entanto, US$3,5 bi
lhões foram alocados em um banco? sem que a sociedade tivesse 
tomado conhecimento. 

Não estou conb:a a ação se feita paxa. sanar. Mas o problema 
é que não sanou; e estão aí os US$3.5 bilhões colocado&. . . 

O sistema financeiro. Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadcres. 
é um sistema de vasos coDILmicantes. Se um banco quebra, com 
toda certeza. os demais cotrem risco? porque tomam o Sistema, 
como um todo. inseguro. 

Diante dessa preocupação, faço a seguinte perguntá: qual é 
o padt3o do Banco Central para atuar nos bancos? Quanto é preci
so passar no vermelho ou quanto é preciso o GoVerno aloCar para 
que se tome alguma atitude a partir daí? 

Não estou culpando a alua! Diretoria do Banco Central, por
que sei que a grande maioria dos casos é herdada. Mas, da tribuna · 
desta Casa. faço um apelo pa.m que o Banco CeDtrnl nos diga qual 
o pa.<hão que segue. ~ao pode ser nunca o padrão em que a socie-
dade só toma conbecimento depois de alocados US$3,5 bilhões, 
ou seja, mais do dobro do que se está m:recadando da dívida dos Esta
dos e que os está levando a dificn'kiades Esse não pode ser o padrão. 

Espero que, daqui para diante, medidas sejam tomadas para 
.que não mais aconteçam casos como esse. _ 

Por esta razio, Sr. Presidente, estou apresell1ando um re-
querimento par.1 que seja convocado à Comissão de Assuntos Eco
nômicos o Presidente do Banco Cen!Ial, a fim de responder a uma 
série de questionamentos. como, por exemplo, qual é o padt3o se
guido; quais são oo bancos que estão com essas dificuldades. 
Acredito que, em. uma reunião secreta da nossa Comissão? vamos 
ter condições de passar a cobrar e não mais deixar ocorrer fatos 
como esse. 

Há duas semanas. cogitou-seda criação de uma CP! doSis'~ 
tema Bancário. Em princípio, conoordei com a idéia. Mas. depois, 
o Senador E1cio Alvares. Lider do Govemo, juntamente com o Se
nador Sérgio- Machado, convencer.tm-me de que não haveria van
tagens em se fazer uma CPI. ponJUe, na realidade, o que se queria 
fazer era muito mais um "ala-la-ô" do que uma avaliação profun
da. Avaliação esta que poderiamos. fazer atxavés dos recursos nor
mais de fiscalização, através da própria Comissão de Assuntos 
Econômicos, através do pedido de infoxmações, attavés da cobran
ça às Lider.mça. E como no Senado temos inclusive o direito de_ 
dois tumos paxa podermos até mudar de opinião, julguei que não 

_seria mais necessária a instalação da CP~ que truia mais prejuízos~ 
âo que vantagens ao sistema. -

No entanto, Dao abri mão de pedir essas informações e não-
alri mão, principalmeDte, de buscar consolidar um sistema que, 
com toda a certeza, se fragilizou muito com o evento do BanCO 
Econômico. Para~e ter uma idéia da fragilização; muitos foram os 
bancos que sofreram com os boatos de que também iriam quebrar; 
e gcmde foi a inttanqüilidade na sociedade brasileira. Eu mesmo 
procurei saber de alguns desses l?ancos envolvidos nesses boatos 
quanto tinham de redesconto, se estavam na mesma situação do 
Banco Econômico. Paia su!presa minha, muitos desses bancos, 
pelo contrário, tinham crédito a teceber no Banco Cential. crédito .... 
de um CO!IJ?1lsório que, iDclusive, está estr.mgulando todo o sistema. 

A quebradeira existe sim. mas no sistema como- 'um todo. 
Nunca houve falências e COJlCOI'datas como está havendo. Isso 
mostra que o Banco Centtal também ®ve ___ ter parâmetros para o 
enxugamento de recursos. Da mesma maneim que deve ter parâ
metros, deve ter modelo, deve ter IlOIIllllS, para promover a infor
mação de quem não vai bem. 

É preciso que haja essa transparência do mercado. Não 
podemos mais ser surpreendidos com a notícia de que vai haver 
a interVenção de um banco depois que R$3,5 bilhões já foram co
locados. 

Com toda certeza, se o Banco Central tivesse tomado medi
das sérias. com antecedência. a Bah.ia não teria chegado a essa si
tuação muito preocupante. E. com toda certeza. o sistema não esta:. 
ria sofrendo todo esse atropelo. 

Por isso. Sr. Presidente. passo ãs mãos de V. Ex' o requeri
metllo. solicitando a presença do Presidente do Banco Cenb:al à 
Comissão de Assuntos Econômicos, para que S. S' nos responda 
essa série de perguntas: qual é a norma; a partir de que limite deve 
ser acendida a bJz vermellia; a partir de que limite deve haver a in
tervenção; e que transparêo.cia rilaior pode haver no sistema para 
que n6s não tenhamos essa preocupação~ essa decepção? essa tris
teza de ver todo o sistema periclitar porque não foram cumpridas 
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as na:mas que devem existir e que nunca nos fa:am passadas com 
clareza. 

Em o que tiDha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) • O requerimento. 

de V. Ex" seri recebido pela Mesa. 
Concedo a pa1avia ao nobre Senador Roberto Roquião. 
V. Ex' dispõe da palavra por 20 minutos. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Prommcia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, sn o 
SIS. Senadotes, ocupo hoje a tribuna do Senado pua canv=ar 
com o meu PMDB. 

Para. iniciar e sustentar o discurso que pretendo fazer, terei a 
contriooição do poeta. maior da nacionalidade, Dmmmond de An
drade. Se houvesse o costume de se dar nomes a pronunciamentos, 
eu chamaria o meu prommciamento de hoje de ''O PMDB, o Parti
do e o Cáctus". Para alguns. um poema é um CODjunto de palavras 
expressivas. -

De Drummond de Allchade: 

NOSSOTÉMPO 
I 
Este é tempo de partido, 
tempo de homens partidos. 

Em vão pen::a:remos v-Õlumes, 
viajamos e nos colorimos. 
A hoza pressentida esmigalha-se em p6 na rua. 
Os homens pedem came. Fogo. Sapatos. 
As leis não bastam. Os lírios não :oascem 
da lei. Meu nome é tumulto. e escreve-se 
na pedra. 

Para alguns, um poema é um co~ de palavras expressi
-vas com força poética, mas o poeta coloccu :oas suas palavras o re

trato cruel da nossa realidade permanente: 

VlSito os fatos, não te encontro. 
Oude te ocultas, precária síntese, 

Uma poesia pode justificar teses a serem apresentadas na 
Sorbona, pode justificar viagens, encantamento e notoriedade, mas 
o poeta. buscou, profundameute, a descrição crua da realidade. 

Calo-me, espero, decifro. 
As coisas talvez melhorem. 
São tão fortes as- coisas! 
Mas eu não sou as coisas e me revolto. 
TenbopalaVIaSemmhn ooscandocanal, 
são roo.cas e dur.ts. · 
ir:riladas, enérgicas, 
comprimidas há tanto tempo, 
perderam o sentido, apenas querem explodir. 

O poeta. procura um canal: este é tempo de partido; tenho 
palavras em mim. são rcuca.s e ·duras,. comprimidas há. tanto tem
po. apenas querem explodir. 

Velho PMDB de guerra, amassado, contido, amamt.do, fula
nizado, segregado, calado. No entanto, com suas bases ligadas 
profundamente ao dia-a-dia do povo. VIVido, sofrido, experiente, 
o velho PMDB de guen:a, COOJprimido há tanto tempo, precisa de 
espaço para explodir. Espaço e reencontro, o reencontro do hc> 
mem com sua aldeia paxa poder ser universaL 

O PMDB do Brnsil real, o Brasil do povo, o Brnsil que não 
sente vergonha de ser brasileiro. o Brasil que mosaa as suas feri
das e cicatrizes, o Brnsil que pensa a modettúdade sob a perspecti
va de sua gente, que não tem tiabalho, que -Dão tem lazer, a quem 
não é permitida a esper.mça. O Brasil-do povo que tem um Partido 

para representá-lo, comprimido há taDto tempo, apenas querendo 
explcxlir. Um PMDB moreno. filho de negros, índios e braDcos 
que oolonizamm a ten'a antiga. um PMDB Ínme e sereno, ~"is
tente como um cacto nordestino, quC ofereça espaço pam a ctítica 
e pua a construção. Um PMDB sem vetos, tolerante com as idéias 
e as tendências, procurando a unidade no prognuna discutido e 
respeitado por todos os seus quadros. Um PMDB com este jeito 
bmsileiro, do velho e respeitado Deputado nordestino Paes de An
drade. Sobre Paes, algims depoimentos, o primeiro de Ulysses 
Guimarães. 

Foi S. Ex• líder nesta Casa e sentou-se na cadeira 
onde está o Líder Ibsen PiDheiro. No nosso convívio, ti
vemos entendimentos e desentetvJimentos. mas desen
tendimentos deiilOCiáticos quanto a táticas e estratégias, 
sendo eu Presidente do partido na condoção dos negó
cios partidários:., que mmca abalaram a amizade, a estima 
e o respeito que sempre !iV= um pelo outro. No pe
rlodo mais duro, em que lutávamos contra o regime au
toritário, várias vezes pedi a pena de V. Ex". Duvido -
peço peunissio àqueles que me eswtam nesse iDstam.e -
que alguém nesta Casa escreva melhor do que V .Ex•. tenha 
maiocdominio solre a líDgua portuguesa do que V .Ex'. 

Palavras de Ulysses Guimaxiies. E agom, do Deputado All· 
tonio Mariz: 

Nos momentos mais dramáticos da vida institu
cional do País, V. Ex' foi sempre um lutador pela h'ber
dade e um combatente pela R:Staura.çio da democracia. 
Na Presidência da Câmaia dos Deputados está a marca 
da ablaÇão, destemor, rmneza. e zetidão de v. Ex ... 

Depois de Antonio Mariz, o depoimento de Raquel de 
Queiroz, da Acajlemia Brasileim de Lettas - com o qual eu não 
concado e que vamos desmentir no dia lO de S<Otembro, quando 
elegemaos a nova Executiva do Partido do Movhnento Democr.iti
co Brasileiro. 

DizRaque~ 

É isso que ·dói neles, nos sulistas: A gente pode 
ser feio, atmacado, fala mastãndo -aquelas detestáveis ... 
vogais abertas (a gente diz 11colégio", por exemplo); 
pode mesmo ser desajeitado como um ÍlldiO de gravata.. 
Mas a gente tem cabeça. tem talento, tem gana. Não sei 
se lembc!m do deputado sulista que declarru: ''Podem 
desaparecer vinte milhões de nordestinos e o Brasil não 
ficazá mais pobre". E à gente só restou respondei: "Se 
desaparecessem esses VÍnte milhões de nordestinos, o 
Brasil podia até não ficar mais pobre: mas iria ficar mui
to mais bu:ao!" 

Vejamos o caso do DÓpotado Paes de Andrade. 
Presidente da Câmam Fedexal. Essa presidência ele a 
conquistoo por eleição. nio foi? E por boa maioria con
lm o seu COI1COin:llle gaúcho. Isso quer dizer que tem 
nmito mais gente gostando dele do que não gostando. E 
saiu direto de Mombaça pua comandar em Brasília. É o 
que dói neles. 

~ A minha opinião é que a gente não deve pass0r 

recibo dessas coisas. Fazer como José Lins do Rego, pa
raibano ruidoso e malcomporta.do, que ao sair na im
prensa qualquer comenlário a seu respeito, dava aquela 
gargalhada; "Ai. não gostou? Pois te dana!", é isso ai. 

''Em nível de povo, a gente se entende e se ama. 
0& gcmdola& que se danem- e nos engulam, já que não • 
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as normas que devem existir e que mmca nos foram passadas com 
clareza. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O ttquerimento. 

de V. Ex• será recebido pelà Mesa. 
Con<:edo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 
V. Ex• dispõe da palavrapor20 minutos. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Prommcia o 

seguinte discm:so. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sn e 
SIS- Senadotos, ocupo hoje a tn"buna do Senado pata conveiSar 
com o Ill:CU PMDB. 

Para iniciar e sustentar o discurso que pretendo fazer, terei a 
contr:ibuição do poeta maior da nacioDalidade, Drummond de AJJ.
cb:ade. Se houvesse o costume de se dar oomes a pronunciamentos, 
eu chamaria o meu pronunciamento de hoje de 'O PMDB, o Parti~ 
do e o ~~~. Para alguns. um poema é um conjunto de pala.vras 
expressivas. 

De Drummond de AJJ.drade: 

NOSSO TEMPO 
I 
Este é tempo de partido. 
tempo de homens partidos. 

Em vão perc:orremos volumes, 
viajamos e nos colorimos. 
A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 
Os homens pedem came. Fogo. Sapatos. 
As leis não bastam. Os lírios não nascem 
da lei. Meu nome é tuDIIJlto, c escreve~se 
na pedia. 

Para alguns, um poema é um oonjmto de palavras expressi
-vas com fm:ça poética.. mas o poeta colocw. nas suas palavras o :re

trato cruel da nossa realidade permanente: 

VISito os fatos.. não te encontro. 
Onde te ocultas, precária síritese; 

Uma poesia pode justificar teses a serem apresentadas na 
Sorbona, pode justificar viagens, encantamento e notoriedade, mas 
o poeta buscru, jrofundamente, a descrição crua da realidade. 

Calo-me, espero, decifro. 
As coisas talvez melhorem. 
São tão fortes as coisas! 
Mas eu não sou as coisas e me xevolto. 
Tenho palavras em mim buscaDdo canal. 
são ralcas e duras. · 
initadas. enérgicas, 
comprimidas há tanto tempo, 
perderam o sentido, apenas querem explodir. 

O poeta proan-a um canal: este é tempo de partido; tenho 
palavas em mim. são roucas e duras, comprimidas há ta.Dto tem
po, apenas querem explodir. 

Velho PMDB de guerra, amassado, contido, amamtdo, fula
nizado, segregado, calado. No entanto, com snas bases ligadas 
profundamente ao dia-a-dia do povo. VIVido, sofrido, experiente. 
o velho PMDB de guerra. comprimido hi tanto tempo, precisa de 
espaço para explodir. Espaço e reeDCODIIO, o ~ do ho
mem com sua aldeia pam poder ser UDiversal. 

O PMDB do Brasil real, o Brasil do povo, o Brasil que não 
sen1e veigOJJha de ser Jxasileiro, o Brasil que mostra as suas feri
das e cicatrizes, o Brasil que pensa a modemidade sob a petspecti
va de sua. gente, que não tem trabalho, que nãO- tem lazer, a quc;m 
não é permitida a esperança. O Brasil do povo que tem um Partido 

pata representi-lo, comprimido hi tanto tempo, apenas quereudo 
explodir. Um PMDB moreno, filho de negros. indios e br.mcos 
que colonizaram a texra antiga. um PMDB fmne e sereno, resis
tente como um cacto nordestino, que ofeteça espaço pam a cólica 
e pata a construção. Um PMDB sem vetos, tolerante com as idéias 
e as tendências, procmando a unidade no programa discutido e 
respeitado por todos os seus quadros. Um FMDB com este jeilo 
brasileiro, do velho e rexpeitado Deputado nordestino Paes de AJJ.
dJ:ade_ Sobre Paes, algims depoimentos. o primeiro de Ulysses 
Guimalies. 

Foi S. Ex• líder nesta Casa e sentou-se na cadeira 
onde está o Líder Ibsen Pinheiro. No nosso convívio, ti
vemos entendimentos e desentendimentos. mas desen
tendimentos democráliocs quanto a titicas e estratégias, 
sendo eu Presidente do partido na condução dos negó
cios partidários. que IWllCa abalaram a amizade, a estima 
e o mspcito que sempre tivemos um pelo outro.-No pe
ríodo mais duro., em que 'lutávamos contra o regime au
toritário, virias vezes pedi a peDa de v. Ex•. Duvido -
peço pennissão àquele:s- que me escutam nesse iDStaDte -
que alguém nesta Casa escreva melhoc do que V .Ex•, tenha 
maiordominio sobre a líuguapo<Ulguesado que V .Ex•. 

Palavxas de Wysses Q1jmarães E agora. do Deputado Ail
tonio Mariz: 

Nos momentos mais dramáticos da vida institu
cional do País, V. Ex• foi sempre um lutador pela hl>er
dade e um combatente pela restauração da democracia. 
Na PresidêDCia da Câmara dos Deputados esti a marca 
da atua.ção. destemor, fmneza. e retidão de V. Ex.a. 

Depois de Autonio Mariz, o depoimento de Raquel de 
Queiroz. da Academia Brasileiia de Letras - com o qual eu -
concordo e que vamos desmentir DO dia 10 de setembro, quando 
elegeqnos a nova Executiva rl9 Partido do Movimento Democráti
co B:rasileiro. 

DizRaquet 

É isso que dói neles. nos sulistas: A gente pode 
ser feio, at.macado, fala an:astando aquelas detestáveis .... 
vogais abertas (a gente diz "oclégio", por exemplo); 
pode mesmo Ser desajeitado como um índio de gnvata
Mas a gente tem cabeça. tem talento, tem gana. Não sei 
se lembrun do deputado sulista que declarcn: 'Podem 
c1esapareoer vinte milhões de nordestinos e o Brasil -
ficaiá mais pobre". E à gente só restou respondec "Se 
desaparecessem esses vinte milhões de nordestinos, o 
Brasil podia até não ficar mais pobre: mas iria ficar mui
to mais huno! 11 

Vejamos o caso do DÕputado Paes de AJJ.d!:ade, 
Presidente da Câmara Fedexal. Essa p<esidência ele a 
conquistou por eleição, não foi? E por boa maioria con
tra o seu COIJ.COJXeD.te gaúcho. Isso quer dizer que tem 
muilo mais gente gostando dele do que não gostando, E 
saiu direto de Mombaça para comandar em Brasília. E o 
que dói neles. 

A minha opinião é que a gente não deve passar 
recibo dessas coisas. Fazer como José Lins do Rego, pa
raibano ruidoso e malcomportado. que ao sair na im
prensa qualquer comenlário a seu rexpeilo, dava aquela 
gargalhada: "Ai. não gostou? Pois- te dana!", é isso aí. 

''Em nível de povo, a gente se entende e se ama. 
Os gnmdolas que se danem - e nos engulam, já que -
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tem outro jeito. Nordestino é brasileiro igual a eles", 
completa Raquel de Queirt>z. 

E eu continuo com o Drummond de Anc;lra.de: 
"Esle é um tempo de partido"; "As coisas talvez melho
rem"; "Mas eu não sou as FOisas e me revolto. Tenho pa
laVI3.S em mim buscando canal"; "Os homem: pedem 
carne. Fogo. Sapatos. As leis não-bastam. Os lírios não 
nascem da lei". 

O P:MDB com Paes talvez não seja o COD.SellSO e a concilia
ção, mas é o espaço da COllSirução, da humildade e da tolerincia. 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SRA. JÚNIA MARISE • Sr. l'Icsidetlte, peço a palavra 

como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Calbeiros) ·Concedo a pala· 

vra à nobre Senadora Júnia. Mari.se, como Líder, par.t uma connmi
cação urgente. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lfder, para 
uma comunicBção. Sem .revisão da oradora.) - Sr. Presidente,. SO 
e Sts. Senadores, exatamenté há um mês, milhares de agricultores 
ocupaxam a Esplauada dos Ministérios para protestar contra a falta 
de política agricola poc parte do Govemo Fernando Henrique Car
doso. A maioria deles eram médios, pequenos e microprodutores, 
que, com seu esforço, têm garantido comida barati e, por-conse
qüência,. o sucesso do Plano Real 

No dia 18. véspera do protesto, o Presidente foi à televisão 
anunciar uma série de medidas que atentavam para a solução de 
todos os problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros. Mas 
nada foi feito até agOia.. -

Tenho em mãos um doaJ.mento oflcial do Banco do BÇJSil 
que me foi entregue pelo Sr. Antônio Paz, plantador de arroz e lí

..der da marcha dos caminhoneiros. Esse documento revela que no 
dia 30 de junho deste ano, o total da dlvida do setor agdcola com o 
crédito rural era de R$4,5 milbões, quase a mesma quantia que, se
gundo a imprensa. o Banco Central uSOti para tentar manter ope
rando o Banco Econômico. 

Dos 273:2.95 agricultores que rec= ao crédito agrico
la, 162.907 deles- portanto, mais da metade- COil1IlÚiam emprés
timos de até R$10 mil. Desses 16 mil pequenos e microagriculto
res, 9517 devemR$31 milbões ao B_anco do BxasiL Sabem quanto 
do total da dívida eles representam? Nada menos que 0,69%. Ou 
seja,nãocbegaa 1%. . 

Uma outra parte desse documento do Banco do Brasil é 
aquela que se refere aos gru>des produtores. Falo especificamente 
dos que conttairam emprestimos acima de JUSOO mil e estão dan
do calote. Eles representam 5554 produtO<eS, dos qwús 1.711Dão 
pagaram o que deviam. A düerença entn': eles c os pequenos é que 
os grandes nonnalmeme vivem da mooocultura, plantam para ex
portar e não paxa abastecer o mercado interno. 

Sr. Presidente. está mais do que na hora de o Govemo dar 
uma resposta a quem tiabalb.ou para que sua política econômica ti
vesse sucesso. Se hoje o Governo pode ir ã. imprensa dizer que o 
Brasil está conseguindo coosolidar seu Plano Econômico é porque 
a população está vendo nas feiras livres e nos mercados o preço da 
comida permanecer relativamente estáveL 

Na semana passada, o Presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Grãos, Sr. Sérgio Telles, entregou-me um docu
mento do Banco do Brasil que revela dados Sll1J'l"''Olde E, pior, 
IDDStta que o Gove:mo está matando sua galinha dos ovos de ouro. 

Nesse documento está escrito que os créditos colocados à 
disposição do setor igricola até o dia 4 deste mês somam R$454,8 
milbões. Uma quantia pifta. E por quê? Porque se dividiJ:mos essa 
importância por 36 milbões de hectares, que é a !irea a ser plaotada 

no Brasil para a safm 95/96, vamos descobrir que o Govemo- in
vestiu apenas R$12,63 po< hectare plaritado, quando a média de 
custo, segundo a Associação Brasileira dos Produt.ores de Grão_s. é 
de R$250,00 por hectare. Os créditos ofem:idos pelo Governo 
correspondem a 5% da demanda. Repito, apenas 5%. 

O caso do trigo é o exemplo mais flagrante do que pode sig
nificar redução de crédito combinado com menor área plantada. 
Tenho informações oficiais da Federação das Cooperativas de Tri
go e Soja do Rio Grande do Snl as quais indicam que, pela primei
ra vez nos últimos dez anos, os gaúchos não vão conseguir produ
Zir trigo suficieDte para atender ·w-eonsumo do Estado. 

A Coordenadoria de Assistência Técnica da Feootrigo reali
zoo um estudo que aponta que a área para o plaotio de trigo este 
aoo foi reduzida em 42,5%. Em todo o País sezão produzidas este 
ano ce= de 1,6 milbão de tooeladas de trigo, o que significa ape
nas 20% da nossa demanda. Para ganmtir o pão de cada dia aos 
biasilei:ros, o Govem.o terá. portanto. de impa:tar nada menos que 
6,5 milbões de toneladas ao custo de US$1,2 bilbão. 

Agora, vejamos a inroetência do Governo. Em 1987, Ô B!ll
sil era praticamente auto-suficiente em trígo.-Ao-óptãrem pela im
portação, inviabilizando a rultura de trigo naciooal, os noosos tec
nocratas geram desem:prego e colaboram com a inflação. Por quê? 
Porque é prática comum nas regiões produt0<3S de trigo plaotar 
esse cereal no inverno e usar a mesma tena panl plantar soja no 
verão. A cultura de trigo no invemo protege o solo e faz com que 
o agricuhor economize em fertilizantes e rutros insumos. Sem o 
trigo. a tetra fica CXJX'Sta. o agriru1tor gasta mais para plantar soja 
e o resultado é um aumento no preço desse produto. 

Se esses US$1,2 bilhão fossem aplicados na produção, o 
'Bxasil poderia plantar 4 milbões de hectares, se loinaria anto-sufi
ciente em trigo e gataDliria o eiiiprego de pelo menos 50 mil pes
soas. A politica de importação de trigo fez elevar os preços inter
nacionais do produto: de US$100.00 a tonelada, já estamos pagan
do perto de US$200.00. 

O pior nisso tudo" é que o Governo autorizou a importação 
de trigo azgentino -c6ntamjnado COm uni tipo de fungo jamais de~ 
tectado em nossas lavOUI3.!. 

A Comissão de Agricultura:, Pecuária e Cooperntivismo da 
Assembléia Legislativa do Rio Graade do Sul realizou no dia 11 
de julbo uma reunião para debater a questão do trigo contaminado
oom fungo. O que li nos anais dessa reunião é no IIlÍD.Ímo espantoso. 

O Sr. Ministro da Agricultura alterou a vigência da Portaria 
n• 209, de 12 de abril deste ano, a qual passoo a valer somente a 
partir do dia primeiro deste mês de agosto e pennitiu que fosse 
descatregada no porto do Rio Grande uma oarga de 6 mil tonela
das de trigo contaminada com o fungo Tilletia Controversa. 

Na reunião da Comissão de Agrialltura da Assembléia gaú
cha estavam presentes representantes do setor moageiro e técnicos 
do Govemo. Um dos depoentes foi o funcioofu:io da Embrn.pa Vil
mar C6ris da Cruz, que tmbalba no Centro Naciooal de Pesquisa 
de Trigo de Passo Fundo. Quero reproduzir aqui seu depoiroeoto, 
já que se trata de pessoa com qualificação téCDiCa. e um estudioSo 
do assunto: 

''Esse fungo causa a doença denominada carvão 
nanico, existente na América. do Norte, na Europa, com 
exceção da EspaJJba e Inglatem, na parte Norte da Áfri
ca, oo Oeste da Asia. Na América do Sn~ é encontrado 
no Uruguai e Argentina, noSSOs vizinhos. 

O sintoD:I3. que causã na planta. inicialmente, é o 
nanismo e. na sem.ent.e, todo endoesperma é substituído 
por gtios, por esporos. É disseminada pela semente e 
pelo solo. podendo lá pe!lllaile<:er por vários anos. AtaCa 
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também algumas grnmíneas e alguns cereais de invemo, 
com.o cevada, centeio e aveia." 

A im:sponsabilidade do Ministério da Agricultura nesse 
episódio é preocupante. Tenho em mãoo o documento da fiscaliza
ção sanitária argén!ina que acusa a presenÇa do Tilletia contro
versa na carga de trigo que dlegou ao porto do Rio Grande. Por 
que pemútir, Sr. Presidente, que ela fosse descairegada? 

O Ministério da Agricultum, ao liberar o trigo coutaminado, 
busccu o aigUmento de que o fungo não oferece qualquer risco ao 
coosumo humano. Infelizmente, essa afJ11llllçio $ conesponde à 
verdade. E, para provar isso, cito o depoimento pmstado pela s,a 
Maria da Graça Hofmeister, representante da Vigilância Sanitária 
da Seaetaria da Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do 
Sul, dnrante a sessão da Comissão de Agricoltura da Assembléia 
gaúcha. A s,a Maria da Graça afiiiDOil que o Centro de Infa:maçõ
es Toxioológicas da Seeretaria de Saúde D.io tem registras bibliog
ráficos sobre possíveis ~ que a Tilletia controversa poderia 
cansar ao ser humai!<>. E Di9 possui bibliografm poc"quê? Porque, 
como esse fungo mmca foi detectado DaS lavouras brasileiras, não 
fa:am feitos estudoS-t.éallcos sobre o que aconteceria se ele fosse 
cousumido pelas pessoas. Também D.io se sabe o que a<:OI1I«:eeia 
se o farelo de trigo contaminado fosse oferecido oomo ração ani
mál. A única certeza é que o trigo contaminado D.io poderia ser de
sembaicado DO porto do Rio Grande e levado até os moinhos. 

Certamente, a dona de casa do Rio Grande do Sul, de Minas 
Gelais e dos demais Estados do nosso País que fOi aO -supermerca
do mo estava iofonuada de que a fariDha de trigo que usaria na 
cozinha teria. sido moída a partir de um trigo contaminado com 
fungo. O macmão que foi servido na merenda esoolar, o pãozinho 
consumido pelos ttabalhadores também podem ter sido produzidos 

..com farinha moída a partir de grãos conta.min.ádos coriJ. um fürigO 
que ninguém sabe dizer se faz mal ou não à saúde. 

Faz pouco tempo, vivemos o epis6dio da importação da car
ne contaminada com radioativida.de da usina nuClear de-C:r.emo
byl Ezam outros tempos. Houve uma grita geral, e a carne não foi 
colocada no mercado. · 

Enquanto o Govemo impôs aos bias:ileiros o consumo de 
um produto vindo do exterior que ninguém é capaz de dizer se é 
saudável ou Dão. todos os recursos gue a sociedade biasüeira in
vestiu na pesquisa de trigo e que pem:litiriam qué a nossa agricUI
blra atingisse um grau de eficiência semelhante ~os mais qoalillca
dos produtores mundiais não estão senrindo para melhorar nossa 
qualidade de vida. Os :recursos que pcvleriam ser investidos no 
ap:rio aos agricultores foram desviados par.\ a· importação de US$1 
bilhão em trigo. 

Lamento. portanto. Sr. Presidente. que o Governo cometa 
equívocos como o que vem sendo cometido com a agricultura 
brasileira. E iiresponsabilida.des como a que levou o Ministério 
da Agricultura a liberar um alimento contaminado para o con
sumo intemo. Lamento aint:4t, Itiais que este País 4e_ perfil agrl
coia. que sempre se destacou como produtor de alimentos. con
dene à falência os trabalhadores que coJhem a comida que vai 
para a nossa mesa e que. com o seu suor. garantiiam a ati3Ilcada 
do Plano Real. 

Portallto, Sr. Presidente, ooncluindo, temos aqui toda a do
cumentação xelativa a essa questão amplamente debatida pela As
sembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E o nosso 
apelo é no sentido de que. mais uma vez, possa o Govemo estabe
lecer metas e estabelecer. o mais rapidamente possível,. uma políti-
ca agócola delillitiva para o nosso País. · 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa.) 

Conoedo a palavra ao oobre Sertador Josaphat Marinho. 
V. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu prommciameD!o. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o 

seguinte discuroo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'& e 
Srs. Senadores. volto à tribuna para tiatar de assunto simples. mas 
de grave importância pam toda a conmnidade. Venho fazê-lo com 
a tranqfiilidade de quem atende ao apelo, faz pouco, a todos dirigi
do pelo nobre Presideme da República. 

Segundo foi publicado, e sem COlllestação, teria Sua Exce
lência deelarado que Parlamentar D.io é despachante, pocque o que 
lhe CUIIJPI" é advertir o Goveroo dos problemas e das soluções em 
curso. E precisamente o que venho fazer: solicitar a atenção do 
eminente Presidente da República para a distância que se vai 
criando entre o progr:ama governamental anunciado e a realidade 
vivida pelo povo. 

Certo de que o Plano Real e"' preocupação do Governo de 
oooter a dívida pública são fato= que não podem ser despreza
dos.. Nmguém reivindica que o Governo adote política que venha a 
perturbar a estabilidade do. Plano Real e a oontenção da inflação;-· 
Mas é também sabido que toda orientação .administtativa há de 
conciliar a sua coerência Com os fatos. sobretudo com os fatos que 
digam respeito à vida da oomunidade. 

Ora, está repetidamente observado pela impren.sa. quase 
que diariamente; que há um desoompasso entre a política dívulga
da e a sib.lação gerai da vida econômica do País. 

N""ao quero desdobrar a matéria à base de principies doutri
pários, mas à luz do& fatos OOII1:Ill= E devo valer-me apenas do& ele
mentos ,mais I1lCe!l!eS,jlsto os que indicam a realidade do& dias aluai:;. 

E em face disso que desejo pedir a atenção do eminente 
~dente da República para as sucessivas notíciãs Ielacionadas 
com o desemprego no País. Pode dizer-se que quase não há dia em 
que a imprensa Dão Ieprodu:za dados indicativos do aumento do 
desemprego. E o que toti:la o fato mais grave é o aumento do de
semprego no Estado mais desenvolvido do País, que é São Paulo. 

Assim se noticia: "Cofap anuncia demissão de 550 funcio
nários". No outro dia se menciona: 'Taxa de desemprego subiu 
para 4.8% em julho". ''Deserilprego cresceu em todo- o Pais''. "Cai 
O faturamento do comércio em maio. Tem qtleda de 5.6%". Ainda ... 
em junho: "Aumentam as demissões em São Paulo". ''Indústria 
paulista demite 10.916 só ua primeira-- de agosto". "Gene
ral Mo!OIS demite 1.050 de fábrica em São Paulo". 

"Onda de desemprego". assim se ammcia quase que diaria.:
mente. a ponto de salientar-se que traz desafios ao Real. 

Essas notícias de desemprego atingem a IIIllitos oo.tros Esta
dos. Ainda neste mês de agosto. na Sabia se divulgou: ''Alabl fe
cha setor industrial e provoca demissão de 230 pessoas". 

Em conseqüência da simação ecooômioo-financeira, fábri
cas pedem prazo maior para crédito; concordatas aumentam 
520%. com a redução da atividade econômica. com o desemprego 

. crescente. outros setores sofrem as conseqüências natw:ais. ''Con
tadores sentem na pele crise econômica"- noticia outro jomal. 

Os fatos se agravam de tal modo que a imprensa assevera. e 
D.io há contestação asSinalável, que "o Real demite mais do que 
emprega". Cltega-se mesmo a falar que há sinais de recessão. 

Se ninguém aspú:a. a que a Nação entre em recessão. se ne
nhum setor político ou empresarial deseja que se deixe de comba
ter a inflação. certo é. contudo. que esses fatos aconselham a que o 
Govemo Dão atente apenas pata a manutenção da estabilidade do 
Real, nem para a oootenção da inflação. 

Toda política há que atentar. pelo menos. em dois fatores~ 
na lógica de suas soluções e nos efeitos destas sobte a comunida-
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de. Assim. se há de entender, porque ninguém govema apenas 
para impor determinadas soluções, mas para impô-las a serviço da 
sociedade. O objetivo -fundamental do Governo, enflm. .não é criar 
um sistema de ação, porém criá-lo pata o beneí1Ci0 gerai, para o 
bem-estar da coonmidade. 

Não parece, pelos efeitos que se noticiam, que o Governo 
esteja suficientemente atenlo aos efeitos de sua política sobre o 
cooj.mto da JlOPUJaçl!o-

~ao faz muito mesmo- foi em jwJho - que um empresário 
que tem sido solidário com o Govemo, o Sr. Antônio Ermírio de 
Moraes, declarou que o Jliasil é refém dos ju:os. Em função desse 
quadro descrito e dos juros é que empresas até bem pouco consi
deradas estáveis já requererani ~- Assim, agrava-se a 
vida da população e, de modo especial, da que não dispõe de lar
gos recuxsos econômicos. 

Dir-se-á que não há ponderável aumento nos preços. Paxece 
que, em média, assim não ocone. Mas na medida em que a aise 
atinge as empresas. reduzindo-lhes a capacidade econômica, CRJ as 
levando ao tiacasso, essa situação detemüoa, com a redação da 
C<lllCO<Iência ou da cõmpetição, agravamelllO de preÇos para todos 
os setozes da comunidade. 

Há mesmo que notar, e os tecoicameute mais entendidos 
têm salientado, o risoo de redação da produção agdcola, ~e 
não há uma política assentada que assegure os efeitos necessários 
aO resguardo do trabalho no campo e de sua produtividade natora.l. 

Na medida em que - isso é natural- hoover o risco da dimi
nuição da produção agricola, e com a crise no plano ~ e 
industrial, é inevill\vel que os preços podemo escapar ao comando 
do Govemo, mesmo que não haja elevação _imediata e excessiva 
da inflação. -

Amda, há dias apenas, um joma1 que notma!mente assegura 
apoio ao Govem.o, como O Estado de S. Paulo, assinalou,. em 
editorial- não em noticia: "Falta uma política agrícola". 

São múltiplos os fatores, portanto, que coocomom para que 
se advirta o Govemo dos riscos que COire se não adotar medidas 
opc<lllDas para o iesguanlo do bem-estar coletivo. 

Hoje mesmo, nesta Casa, a Senado<a Júnia Marise cuidava 
do problema agricola, assinalaudo a falta de mmo determinado, 
assegurador da produção regular e oonseqüenteinente do abasteci
mento para todos os setores da P"!'llação. 

O Sr. Osmar Dias~ Permite-me V. Ex• um aparte1 
O SR-JOSAPHATMARINHO- V.Ex'temoaparte. 
O Sr. Osmar Dias- Senador Josaphat Marinho, o asswtto é 

de extrema seriedade e gravidade. Tenho sido um dos que alertam 
o Govemo sobre o fato de que, cem o fracasso. da sa.fra que esta
mos plantando agOill, poderemos colher lllmhém a frustração do 
Plano ReaL uma vez que seremos obrigados. sim. a aumentar a 
importação de alimentos, que poderá chegar, no ano que vem, a 
mais de 10 milhões de toueladas. Isso é màis do que exportamos. 
Ncmnalmente. as nossas exportações não ultrapassam 10 milhões 
de toneladas. Logo. vamos importar mais do que exporta:reDlOS. 
Isso já está praticamerite se concretizando? se oonsolidan.do. e o 
Governo continua surdo. Apenas acrescento ao prcunnciamento 
de V. Ex' um dado: os fertilizantes utilizados para o plantio desta 
safra tiveram aumento, em média, de 40% em re!açl!o a julho do 
ano passado. Os preços dos produtos agúcolas tiveram redação de 
30% em relação a julho do ano passado. Essa coota não fecha; não 
dá, portanto, nem para souhar em pagar o custo de l"''fução com a 
próxima safra. E é por isso que ela vai cair. Além disso, há inseo
sibilidade por parte de algumas autoridades do Govemo. Quero 
aqui citar o Presidente do Banco do lliasiL Estou desde junho pe
dindo audiência para negociar com o Presidente do Banco do Bm
sil dívida de 25 milhões de reais de uma cooperativa. que quer ro
lar a divida para COI!linuar apoiando seus produtores. O Presideule 
do Banco do Brasil não me recebeu pocque está cuidaodo da refor
ma administrativa do Banco. Ele devia dedicar mais tempo aos be
neficiários do crédito do Banco do. Brasil ao invés de simplesmen
te promover. na sua atuação. aquilo cp.1e pode ser feito pelo chefe 

de Recursos Humanos do B= do BmsiL A insensibilidade vai, 
sim. matar a safra, e, com ela. pode matar o Plano ReaL . 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- V. Ex', nobre Senador, 
traz ao debate dois elementos, com a vantagem de ser um estudio
so e conhecedor experimentado do assunto. De um lado. V. Ex• 
assinala o risco de, com a redução das safras no País. termos que 
ma.xchar para a importação de produtos. Em segundo htgar, V. Ex' 
traz a relevo o problema da contenção ou redação de preços de 
produtos agrícolas, em conttadição com o que cotre no comércio 
em geraL E exatamente o que se está observando. c a esse respeito 
é que o Governo precisa estar atento. 

Notem que não faço uma dissertação em fOima de critica; 
estou antes atendendo, como disse, ao apelo do Presidente da Re-
pública de que se deve adverti-lo do quem A finalidade que 
me traz ã tribuna é pedir que as autoridades mais respoosáveis não 
f!CjUem preocupadas apenas com a manutenção da estabilidade do 
real e com a inflação baixa. A contenção da inflação não é uma fi
nalidade; é um meio para garantir o desenvolvimento regular da 
vida do País. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senador Josaphat Mari
nho, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO -V. Ex' tem o aparte, no
bre Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadarcs- Senador Josaphat Mari
Dho. pazece-nos que há um paradoxo, uma contradição. entre os 
dados que são freqüentemente fOIII<cidos por entidades govema
mentais, como o ffiGE, e até instituições de cunho empresarial, 
como a Fede~ação das Jndllstrias do Estado de São Paulo, que de
notam uma certa agilidade em mostrar que a inflação est;\ num pa
tamar muito baixo, que, neste mês de agosto. o processo inf1acio.. 
nário vai ser reduzido substancialmente e a taxa não será superior 
.a 2%. Digo que se trata de um paradoxo poxque enquanto a infla
ção está bai'ta, a nossa moeda se mostia ao mundo como sendo 
uma moeda forte. as nossas reservas cambiais estão crescendo a 
ponto de já haver uma previsão de d>egarmos a US$50 bilhões, há 
um equihôrio na nossa balança comercial, enfim, alguma ooisa 
está. eo:ada. A meu ver, a PJlítica monetarista. que foi implantada 
pelo atua1 Governo, é a causa de tudo, poxque a preocupação fun
damental é conter o processo inflacionário, deixar uma moeda for
te, CODter os preços. fazendo com que os juros cheguem a uma al
tura estt:atosférica. E esses juros é-que vêm pre}ldicando a econt>
mla brasileira, poxque o desemprego est;\ campeando as indllstrias; 
o comércio e a agricultura estão passaodo por um processo de su
careamento e de quebradeira, enínn, é preciso~ mudaoça de ru- • 
mos nessa política adotada pelo atual Govemo. E preciso que te
nhamos a coragem de V. Ex- e tantos outros aqui no Senado Fede
ral de alertar o Governo para o fato de que de nada adianta termos 
números favoráveis nas estatísticas nacionais, enquanto o povo 
passa fome, existe o desemp'Cgo, as ~ estão fechando e o 
Brasil esll\ quebrando. Algo esll\ errado- E preciso que haja uma 
mudança de rumos, e que não só o Presideute da República, que 
tem mostrado ser um homem humilde. mas também a sua equipe 
econâmica nx:onheça que não existe alegria, não existe felicidade 
de nenhum empresário, de nenhum brasileiro- em ver os seus se
melhantes passaodo fome, potqUO não tém onde trabalhar. Muito 

. obrigado, Senador Josa!i!at Marinho. 
O SR- JOSAPHAT MARINHO- O aparte com que me 

distingue. nobre Senador, conduz: sobretudo ao objetivo final deste 
discurso, que é o de buscar-se o equilíbrio entre a politica do Go
vemo e as condições gerais de vida da população. Não basta que 
se ammcie que o Plano Real se mantém es~vel Não basta que se 
argua que a inflação não estã em ascensão E preciso comparares
ses dados com a realidade CODDliil,.IJctadarneute a da vida do ho
mem do povo. N"'ao vou ap:mtar aqui o que já se observa, aliás, 
percot:rendo o coméicio, como há produtos de várias naturezas que 
estão com preços desmedi<l,amente assinalados em função da polí
tica que o Govemo adota. E preciso deixar-se a obsei.vação pum e 
simples dos dados estatísticos para ver os fatos como -o povo os 
sente. Esse que é o problema. N"ao são as estatísticas apenas, nãO 
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são os elementos oficiais que bastaoi para- córiSidetar o êxito da 
política. E preciso ver como a população está experimentando os efei
tos da política.. E. em verdade. os efeitos da política estio aí se reve
lando no mamemo, e sobretudo no desemprego crescente. E na medi
da em que esse desemprego evohtit, as classes ecanooricamente mais 
pobres 9a população é qtie vão sofrer os efeitoo mais danosos. 

E a pond=ção que deixo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ao Presidente da República: se não houver sempre, na sUa pro.
ximidade, quem lhe <liga a verdade, que ele a ouça de cá, partida 
do Congresso Nacional. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinlw, o 
Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, ckixá a cadeira da~

, sidincia, que é. ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidl:nte-: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa;xeque-_ · 
rimento que será. lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Se~· 
LevyDias. .. 

É lido o seguiDte: 

· . REQUERIMENTO N• 1.143, DE 1995 
Seohor Presidente, : 
Com base DO art. 215, inciso n, alínea b, solicito à Mesa 

Diretora do Senado Federal as segui.Dles informaçõe~ · 
Se~~ ef~ ~a tílulo de, auxílio moradia ou 

lraDSpOrteaos-SenadoreS, rioFfodç>dejaneiroa agosto de 1995. 
· Cási::)tenham: sido fenos paga,lnentos 3. es·~ tín:dos, infor-

mar O mQntante individualizados por Senador e tíiulo. 
Sala das Sessões, 29 de ago~o de 199,5. -. Vilson Klewü· 

b~ Senador. . . . . : 
.. O SR. PRESIDENTE (José. Samey) - A Presidência defe

re o. requerimento, nos termos do art.. 215, inciso·.IL alínea b, do 
Regimento Interno. ' · · 

Sobre a mesa. requerimeoto.que será lido pelo Sr. l 0 .Secre
tário em exercício, Semdor Levy l)i.as. 

· É lido o seguinté: 

REQUERIMENTO DE N° 1.144,DE 1995 
Seohor presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2". da Constituição. 215 e 

216 do Regiroelltl> lnl<QJO do SeDado Federal, sejam solicitadas ao 
Sr. Ministro de Estado da Faunda as seguinteS iiüoriDações: 

1 - valor exato e abla.Iizado' da dívida externa brasileira (pú~ 
blica e privada); · " 

2 - desembolsos correspOndentes ao pag3mento _de juros e 
amortizações sobre esta dívida. eferuados no ano passado e no. pri::. 
meiio semestre do co:treD.te; · • · · · 

3 -volume de :recursos captados no exterior pelos setores. 
públicos e privados, respectivamente~ neste ano de 1995. · · · 

Justif1<8Çiio 
Noticiário veiCulado pela imprensa dá conta de que, desde o· 

ano passado, deixou o Banco Centml de publicar. o boletim trimes
tral Brazii·Economic Program, que, a despeito' de sua linguagem 
complexa e habittJ:al a.tiaso, em a única fonte oftcial periódica so
bre a dívida externa brasileira de$de 1983. 

Como a mais recente renegociação da dívida deu-se à mar
gem do Fundo Monetário Internacional, a publicação - que era 
uma exigência do FMI- foi descontinuada. ', 

Assim. a ttansparência. nessa área, cedeu lugar a estimati
vas desenconiiadas, as mais ~nservadoras calculando a dívida ex
tema atualdo Brnsil em US$151,7 bilhões. outras, em US$155 bi- · 
lhões, pelo menos. · 

Convém lembrar que a falta. de números Confiáveis sobre as 
economias dos países em desenvolvimento é uin sério obstáculo 
ao planejame.nto estratégico tanto no setor estatal como na esfera 
privada. 0• pre}lízoo para a cred:!bilidade extema são ignalmente 
sérios: a petj>lexidade internacional provocada pela eclosão da cri
se cambial mexicana deveu-se, em grande medida. à carência de 
dados precisos, atualizadas e confiáveis. 

Diante dessas surpreendentes coitStatações, entender de 
grande relevância para o pleno exercício das atribuições fiscaliza~ 
doras conferidas a esta Casa pela regra cootida no inciso X do art. 
49 da Lei Maior, o encaminhamento dos elementos infOrmativoS 
que ora requeiro do Poder Executivo. · -

Sala das Se>sões, 29 de agosto de 1995.-Senador Gilberto 
Miranda. 

(À Mesa para DeCisão.) , . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O xequerimento •m 

encaminbado 1l Mesa, nos termos do inciso fi do art. 216 do Regi
mento Jntemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tári~ em exercício~.Senador Leyy ~ . . 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 1.145, DE 1995 
· · ;s.nlior Pre.idente, · . . · 

A Comlssão destinada a iúveiltariar as obras não conclui
das~ ~ste:adás' Pela União." e ex~ sua situaçãà •. e de copfo!mí-."· 
dade com o art. 76, § 1 •, alínea a. .do Regimento ln temo do Sena
do Fe4era!. requeremos a Vossa Excelência a prorrogação, por 
mais 60 (s=enta) dia>, do prazo ooncedido a .. te órgão técnico. 

. J1,1stificamos o presente re(:(uerimento em virt;ude do :R.elator 
~sj.tu:: cie maís tempo páia concluir o Relarqrio FiDál. que de
verá ainda ser discútido e votado pei.a Comissão. . . ~ 

. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de. conside
ração e aPreÇO.·- Senador Carlos WJbon, Presidente - Senador 
Casi1do· Maldaner, Relator- Esperidfão· Amin- Jiu:l de Hol
Ianilà .-·Hugo Nàj>oleão -'Gerson Cama ta -José Roberto Ar-· 
rud~~c-: t.Uçio A)éântará. · · · · 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey)- Fica concedida a 
Prorrogação do prazo. . . · . _ . 

Sobre a mesa, requerimento que. será lido pelo Sr. 1° Secre-
tárioem-exercício,SenadorLevyDiãi - - - --- -

É lido o seguinte: . 

. REQUERIMENTO N• 1.146,.DE 1!)!Í5 
Seohor Presidente", · . · . 
Requeremos ut:gêncül, rios ~ do art. 336, b. do Reg;; 

mento.Intemo, para. o Projeto de_Decreto Legislativo D0 109/95. 
(n• 95195. na Câmaia dos Deputa<jos), que aprova o texto da Cone 
venção Interamericana paxa ~~ •. PJDi:r e erradicar a violência 
ron1ra a llllllher, assinado em llelém do Pan\ em 9 de jwJho.de 1994. .• 

Sala das Sesoõe•. 29 de agosto de 1995. - Jader Barbalho 
- Geraldo Melo - Edllllr<lq Sopl_icy - E1cio Alvares - Benedita 
da Sihra "T Hugo NapoleãQ. 

O SR.· PRESIDENTE (José Samey)- O xequerimento será· 
apreciado após a Ordem do Dia, para ser votado de acordo com o · 
art. 340. ll. do Regimento lntemo. . . . . ' 

· ·Sobre a'mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secrê- · 
tário eiD. exercício, Senatlor Levy Dias. . 

. · . É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 1.147, DE 1995 
Senhor Presidente. 
Requeremos. nos termos do que .fupõe o art. 336. letra b, 

do Regimento Interno do Senado Federal, urgência na apreciaçãó. 
e tramitação do Projeto de Resolupo n° 87/95 que "Altera o Ane-
xoU da Resolução n° 42, de 1993' • · · 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Jader Bnrbalho 
- Valmir Campelo- Bernardo Cabral- Epitácio Cafeteira
Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·O xequerimento ...-á 
apreciado após a Ordem do Dia, para ser votado de acordo com o 
art. 340, ll. do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° S~o em exetcicio. Senador Levy Dias. 

- Elidooseguinte 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento ocr.l 

votado ap6s a Ordem do Dia. na forma do disposto no art- 340, n, 
do Regimento Intemo •. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - A Pre<idência em 
atendimento a requerimento formulado pelos Senadores N~ Jú
nior e Flaviano Melo, propõe seja designada, sem &ms pata o Se
nado~ Ccmissão destinada a representar esta Casa no I Encontro 
das Assemb16ias Legislativas da Região Amazônica, no peiÍodo de 
30 de agosto a l 0 desetembropt6ximo. 

Em votação a proposta. · · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Ficam desigDados os ~ Nabor JÚJIÍor e Flaviano 

Melo e a Senadora MeriDa Silva p:ua ~arem a referida 
representação. - . . . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presidência con
voca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar--se~ 
às 19h, no plenário da CâmJna dos Deputados, desrinada i aprecia
ção dos Projetos de Lei .n"s 5 e 10, de 1995, e do Projeto de Reso-
lução n• 4, de 1995, Gongre;;so Nacional. -. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Si. Presi
dente, peço a palavxa, p:ua uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Concedo a palavxa, 
para uma comu.nicação iDadiãVel, ao nobre Senador Antonio Car
los Magalhães. 

Õ .SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Para uma COlillliiicação inadiáveL) - Sr. Pre<idente, SI's Senado!as 
e Sn;. Senadores, têm sido hábito na imprensa, ultimamente, acu
sações evideDtenJente sem provas e, mais do que isso+ ntmzaçãn de 
nanes de pessoas fazendo afimJações falsas, que CODStituem crime.. 

por pessoa ponada:a de deficiincla, e dá ootras provi
dências, tendo 

Pareoerfavoclve~ sohn°197, de 1995, da01!!li,.;;, 
-de Assuntos E<:onômicos. 

A matéria constou da- Ordem do Dia de 03 âo crnmDte 
quaudo teve sua votação adiada p:ua hoje. 

. Sobre a II!""'• requerimento que ocr.llido pelo Sr. 1• Secte-
lário em exezdCID, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.148, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 315, do Regimento Intemo, requei

ro o adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n• 89, 
de 1992, a rrm de que sobre o mesmo seja ouvida a Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995.-Vilson KieinübiDg. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6Samey)- Em votação. 
Os Sn;. Senadores que aiXOVam a audiéncia da Comissão de 

Assuntos Sociais queiram pemumecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A decisão do Plenário ocr.l cumprida. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) c Item 2 
Discussão, em turno único, da Redação FiDal 

· {apresentada pela Comissão Di:retora como oonclnsão de 
seu Parecer n• 493, de 1995), da Emenda do S<:llado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 188, de 1993 (n• 2.718/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-

Agora mesmo, a revista Exame publicou uma afirmativa do _ 
Sr.. Joxge Gerdau Johannpeter em relação à Bahia e também, indi
retamente. ii. minha pessoa, que obrigou a esse ilustre industrial a 

blica, que concede isenção de impostos aos bens desti
:Dados ao prosseguimento da execução do Programa Na
cioual de ComunicaçõeS Domésticas por Satélite. 

Em disalssão a redação f'mal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceu'O a discussão. 
Sem apresentação de emendas, a redação final é considera-

me telefonar na sexta-feira.. negando, inteiramente, a veracidade da 
ãlinnativa. . 

Hoje, entretanto, antes de vir a esta to.Ouna. como faço ago
ra. fiz questão de telefonar p:ua o Sr.. Jorge Gerdau p:ua dizer-lhe 
que iria fazer esra afnmativa da ln'buna do Senado, e é o que faço 
agora em seu nome, par:a. desmentir a revista Exame. como ÍIZ na 
semana passada com a revista Veja,. que está sendo processada, 
para. mais uma vez. lamentar esse expediente que tem sido usado, 
ultimamente, contra mim, evidentemente orientado por pessoas 
que têm interesse em fabricar notícias, tentando denegrir a ima
gem de um político que não teme a COisa alguma; que soo. eu. 

De modo qne, fazendo esta afiDDativa, quero também colo
car V. Ex• e os seus dignos pares. que são os meus. inteiramente às 
ordens p:ua o exame da minha vida e dizer que qualquer falha que 
eu tenha poderei renunciar ao meu mandato. Estou disposto a acei
tar o debate sobre qualquer assunto pertinente à minha vida e aos 
casos mais re<:entes, desta lribma ou fora dela, com qualqner Se
nador ou com qualquer pessoa, contanto que seja uma pessoa mo
vida dos propósitos de decência e honestidade como os integrantes 
desta Casa. Isso fiz questão de falar agora, pmque estou docmnen
tado p:ua fazê. lo, inclusive, se fornecessãrio,na sessão de hoje. 

COMPARECEM MAIS OS SRIJ. SENADORES: 
Anlômo Carlos Val!adares- Elcio Álvares- Lúcio Alcân

tara- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Íosé Samey)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item! 

Votação, em IUIIlo ÚIIÍCO, do Projeto de Lei da 
CâmJna n• 89, de 1992 (n• 1.757/91, na Casa de ori
gem), que coocede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializado e do Imposro de Importação relativa
mente a equipamentos e material educativo adquiridos 

da defmitivamente a~Vada, sem votação. D.OS termos do art. 324 
do Regimento Intémo. . · 

A matéria volta ii. CâmJna dos Deputados. 
· É a segui?,Ue a matéria aprovada: 

Redação tina! da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n• }gg, de 1993 (n• 2.718, de 
1992, na Casa de origem). · 

A Comissão Dm:tma apresenta a redação final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da CâmJnan•J8S, de 1993 (n• 2. 718, 
de 1992, na Casa de origem), que cooeede isenção de impostos 
aos bens destinados ao prosseguimento da e.xea~ção do Progxama 
Nacional de Connmicações Domésticas por Satélite. 

Sala de reuniõeS da Comissão, IS de agosto de 1995.- Jú
lio Campos, Presidente - Luis Alberto de 06veira, Relator -
José Eduardo Dutra- Antônio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N" 193, DE 1995 
Concede isenção de impostos aos bens destina

dos ao prosseguimento da execu~ do ~ 
Nadonal de Comnnic:açõesDomésücas por Satélite. 

EMENDAN"l 
(CorTeSpolllle à Emenda n•I.CAE) · 

lnchla~se o seguinte art. 4° ao projeto. re.tllllDe1.'aildse os 
demais: . . . -

''.Art. 4° S6 goz.arão da isenção prevista nesta Lei 
as e_.,..s que aplicarem integralmente em prol da 
educação os valores couesp •.nmtes aos impostos me:ncio
~ roncnmitsmteirente ao prosseguim.mto do Progmma 
Nacional de O>mmicações Domésticas por Satélite. 

§ J• Os recmsos assim gerados sezão aplicados 
nos Estados onde esrejam instalados ceDliOs, estações e 
temlinais do Programa. 
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§ 2° A aplicação referida dar-se-á por meio da 
instalação, nas escolas públicas, de computadores e ou
tros equipamentos de informátiCa, de telefones públicos. 
de terminais de voz ou dados, de equipamentos pata o fun
cionamento do progrn.ma de ensino à distância e de outros 
meios necessários ao desenvolvimento do ensino estadual.'' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3 : 
Discussão, em turno fullco,--do Projeto de Lei"da 

Câm.~ n° 60, de 1991 (n° 6.701l'85, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repóblica, que re
voga as disposições que menciona, i'el.ativas a recurso à 
instância ministerial, tendo 

Parecerfavotável, sobn• 474, de 1995, da C'oolissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Ao projetõ-não fO:raincfõrc.cidas emendas. 
Em discussão o projeto. (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavra., enceiTo a discussão. 
Em votação. 
Os S!S: Se.oadoreS que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) • 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção~ . . _ 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N•60, DE 19!)1 
(N° 6~700185, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da Repú._blica) 

. ReYojp! ás disposições que menciona, relativas 
a recurso à Instância ministeriaL . 

O Congresso Nacional decreta: __________ _ 
Art. 1° Ficam revogados os.§§ 8° e 10 do art. 17 da Lei n° 

6.316, de 17 de dazembro de 1975; os§§ S"e !O do art. 20 da Lei 
11"'6583, de ZQ de outubro de 1978; os§§ 8° e 10 do art. 25 da Lei 
n° 6.684, de 3 de setembro de 1979; e os §§ 8(! e 10 do art. 22 da 
Lei n• 6.965, de 9 de dezembro da 1981. ' - · 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor m data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE ,Qosé Samey) - Item 4.:. 
Discussão, em rumo úniáO; do _Projeto de Lei da 

Cânma n• 85, de 1993 (n• 2.303/91, na Casa de, ori
gem), que dá nova redaçã<> ao art. 825. da Coosolicleção 
das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer, sob n• 475, de 1995, daC'oolissão. 
- de Constitui~o, Justiça e Cidadania, favotá-

vel, nos termos de substilntivo que Qfêrece. -
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos tennos do 

art. 235, n, d, do Regimento Int~. 
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enc:eJ;l'O a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preférencia regimental 
Os Srs. Senadores que o aprovam que:imm pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substinltivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretcn, a rim de redigir o venci-

do para o turno suplementar. :.. 

É o seguinte o .substitutivo ap~ovado: 

EMENDAN" 1-CCI 
(Substitutivo do Relator ao 

ProjetodeLeidaCâmJna n•85,de 1993) 

"Dá nova redação aos arts. 825~ 841, 845, 846, 
841, Sl8 e 849 da Consolidação das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: .. 

Art. 1• Os arts. 825, 841, 845, 846, 847, 848 e 849 da Con
solidação das Leis do Tmbalho, aprovado pelo Decreto-Lei rf' 5.452,
de 1° de maio de 1943, passam a vigmar com a seguime redação: 

"Art. 825. As provas serão obrigatoriamente pro-
duzidas na audiência, sendo responsabilidade das partes 
conduziras suas testemnnbaa pata prestarem depoimento. 

§ 1• Pretendendo a notificação das testemunhas, 
as partes deverão apresentar os respectivos r6is até 15 
(quinze) dias antes da audiência, sob peoa de preclusão 
do direito de requerer a intimação ou a notiíl.CaÇão das 
testemunhas. 

§ zo As partes deverão diligenciar sobxe eventual 
devolução de notif=çãa das testemunhas anoJadas, re
querendo ·O que for conveniente. no prazo de S (ciD.co) 
dias a contar da devolução, sob pena de serem responsa
bilizadas pela presença das mesmas na audiência. 

Art. 846. No prazo de quinze dias contado> da 
notificação da ,reçlamação, o reclamado.deverá adurir 
sua defesa e iequerer as provas que desejar prOOuzir em 
audiência. --

§ 1• Apó> a defesa, ser.!. aberta vista ao reclaman
ie,p.ra, no prazo de sete dias requerer as provas que de
sejarpn:iduzir em audiência e se prommciar Sobte os d_~_ 
cumenios juntados pelo reclamado. · 

§ 2° Expirado o prazo menciooado no parágrafo 
anteripr e ~avenÇo reqilerimerito de prova pericial, os 
autos irão. CQD.~SO$ ao .iu;ii oü presidente, que poderá 
deferi-las imediataniente, antecipaD.dó a fcmnação de
provas a ser apresentada na audiência de julgamento. 

§ 3° O juiz ou presidente, independentemente de 
requerimento. conhecerá do pedido e o juiz ou a Junta 
proferitá obrigatoriamente decisão quando: 

. . . I.- a ~estão de méritO for unicamente de direito, 
ou, sendo de direito e "de fato. não houver necessidade 
de ~zir proVa e~ au~ncia;, ' · T 

n-~àrevelia;' 

· ill- o Tribunal Superior do trabiüho oo'o Supre
, nió Tribúnal Fe<!eral tiverem pacificado, atravéS dé ju
, 'rispiu&licia. enteil.dimento sobre a lide;· 

. ÍV- reiterada a Imutabilidade de suaS decisões. 
Art. 847. Iijiciâda: a audiência:, o júiz ou presidan- ~ 

te proporá'. conciliação. · . . · . 
§ 1° Se houver acordo, Ia:vrar-se--á tenno, assiD.a

do pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o 
prazo e demais condições para o seu cumprimento. 

§ Z' IÍnlre aa condições a que se refere o parãgra
fo anterior, devetá ser estabelecida a de ficar a parte que 
não cumprir o acordo obrigada a satisfazer inte~en.:._ 
te o pedido ou pagar uma indenização convencionada, 

· sem prejuízo do cumprimento do acordo. 
Art. 848. Não havenâo acOrdo, seguir-se-á a ins

trução do processo, podendo o pre>idente ex off"ICio ou a 
requerimento de qualquer juiz classista., intetrogar os li
tigantes. 

§ 10 --·-----·-··---·· -·-·---
§2• ---·-·-------·-·-----
Art. 849. -·---··---··-·--··--·-·-··---
§ 1• A situação ensejadosa da força maior referida 

no capnt desse artigo deverá ser consignada em ata. 
§ 2• Se não houver pauta desimpedida no perinde 

de trinta dias após o início da audiência, será aberta pau
ta extraordinária para sua realização ... 

A:rt. zo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5: 

Disrussão, em turno tínico, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 109. de 1994 (n• 3.867793, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, qne au
toriza a reversão ao Município de Encantado, Estado do 
Rio Grande do Su~ do imóvel qne menciOJJa, tendo 

Parecer, sob n• 477, de 1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favocl-
vel. com Emenda D.0 1-CCJ, que apresenta.. 

Em <Dscussão o!<O,jelo e a emenda, em lumoúnico. (Pansa.) 
~ao havendo quem peça a palavra. encen'O a discussão. 
Em votação o projeto, sem J'I"jlfzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam-pemianecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda, com parecer favocl.veL 
Os Srs. SenadoreS ~ a aprovam queiram pen:nanec:er sen-

tados. (Pausa.) • 
Aprovada. 
A matéria vai ii Omissão Diretoca pua redação fwal. 

É o seguink o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1994 
(N• 3.881193, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Autoriza a reversão ao Município de Encanta
do, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel que 
mendona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl: J• FICa a Fundação Legião BiaSi!eira de Assistência au

torizada a proceder à xeversão ao Município de Encantado, Estado 
do Rio Grande do Sul, do imóvel situado no lugar denomiDado 
"Rua Sete de Setembro, Lote 8, Quadra G", no Bai= de Lambari, 
com área de !320m2 (um mil treuntos e vinte metros qnadmdos), 
doado à Fundação Legião BI3Si!eira de Assisténcia- LBA - a!Ia
vés da Lei Mnnicipal n• 1.414, de 19 de junho de 1989, e Escritnra 
Pública de doação lavrada em 5 de julho de 1989, tr.mscrita no 
Cartório de Registros de Imóveis di Comarca de EncantadoiRS, 
sob o n° 12244, do Livro n° 2. 

Art. ZO Esta lei eDlia em vigor nà. data de sUa publicação. 

É a seguirlk a Eme1.ia apro~ 
EMENDA N" 1-CCI' 

Dê-se a segninte redação ao art. 1• do PLC N" 109/94: 

"Art. 1° Fica a União au~ a proceder à re
versão- ao Município de Encantado, no Estado do Rio 
Grande do Su~ do imóvel situado no lugar denomiDado 
''Rua Sete de Sct:embro;'Lote 8, Quadra G", no Bain"o de 
Lambari, com área de !320m2 (um mil trezentos e vinte 
metros qnadmdos), doado à extinta Fundação Legião 
BiaSi!eira de Assistência- LBA - atmvés da Lei Muni
cipal n• 1.414, dé 19 de junho de 1989, e Esaitma 1'11-
blica de doação lavrada em5 de j.tlbo de 1989, trausori
ta no Cartório de Registros de Imóveis da Coma= de 
Encantaclo/RS, sob o n° 12244, do Livro n° 2". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 6 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"161, DE 1995 

(lncluido em Ordem do o;., nos termos do 
art. 91, § 3°, do Regimento lntemo) 

Continuação da discussão, em tumo único, ~do 
Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1995, de autoria do 
Senador José Eduardo Dniia, qne al-a Lei n• 8.031. 
de 12 de abril de 1990, e di ootras providências, tendo 

Parecer favOiáv~ sob n• 443, de 1995, da ComiS-
são 

- de Assuntos Econômicos. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 24 do corrente, 
quando teve sua discussão sobrestada em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

ContimJaem discussão a matéria. (Pausa) 
_N"ao havendo quem peça a pala VIa, enceirO a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento qne setâ lido pelo Sr. 1• Secre-

tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte , 

REQUERIMENTO N•1.149, DE 1995 
Senhor Presidente, . 
Nos termos do art. ·315, oombinado com a alínea a do art. 

279 do Regimerito Intento do Senado Feder.U, requeiro adjamenro 

da votação do Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1995, a Í!Dl ae 
que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. . -

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995.- Senador Sérgio 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o reque
rimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa~ 
lavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senadorllduanlo Suplicy,pua encaminhar a votação. 

Esclareço ào Plenário que, de acordo com o Regimento, a 
votação podel:á ser encaminhada pelo autor do requerimento e por 
um representante de cada P;artido. 

V. Ex .. tem a palavra por cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PI" -8P. Para encaminhar a 

votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena- • 
dores, como apenas um representante por partido pode usar da pa
lavta, vou cedê-la ao Senador José Eduardo Dntra, autor do proje
to a que se :refere o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o no
bre Seoador José Eduardo Outra.. pata encaminhar a votação do re
qnerimento, pelo Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PI" -SE. Parn encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e 
Sm. Senadores, como já disse na sessão da úhima teiça-feira, gos
taria muito que esse projeto tiveSse a unanimidade dos meus pares, 
porque ele prevê, principalmente, a devolução de uma prerrogativa 
ao Congresso Nacional na discussão de uma matéria de tamanha 
relevância. 

Ao JXl'(ender levar o projeto pua reexame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, esse requerimento tem claJ:a
mente objetivo protelatá::io. E devemos ter claro, Sr. Presidente, 
~rs. Senadores, quCy caso esse projeto não seja votado imediata
mente, perde1lí a IaZão da sua existência. 

O JXOCOSSO de privatização da Companhia Vale do Rio 
Dooe já se iniciru. Já foi publicado o edital pua escolherem-se as 
empresas qne iiio definir o modelo e o preço da privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. A escolha dessas empresas está 
prevista para o final do mês de setembro ou início do mês de outu
bro. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores. o requerimento ora em dis
cussão é no sentido de que esse projeto seja reexaminado pela Co
missão de Constitnição, Justiça e Cidadania. Na medida em que 
~ aconteceu nenhum fato novo do ponto de viSta da técnica des
se projeto, e já que o 'ÚDico objetivo do seu reexame seria em fun
ção disso, somos.levaâos a crer que o objetivo desse requerimento, 
na verdade, é o mesmo do requerimento de adiamento de votação 
apresentado na última quinta-feira e rejeitado por este Plenário. 

Gostaríamos, inclusive, de fazer um apelo aos aurores do 
requerimento. Sabemos que o Executivo tem argumentado que 
esse jX'Ojeto acabaria com o jX'Ograma de privatm.çio, que signifi
caria uma derrota pai3. o Govemo, etc. Queremos registrilr, em pri
meiro lugar, que o projeto é especifico para a Companhia Vale do 
Rio ~ na medida em que a Lei n° 8.031 trata da mesma forma 
as mais diversas empresas estatais. 

Em segundo lugar - um ponto que gostaríamos que mere
cesse a atenção do Sr. P=idente e de todos os Senadoxes ·, esse 
não é um projeto que exclui, a priori, a Companhia Vale do Rio 
Doce do Progrnma NaciODl!,! de Desest••izaçio. mas é um projeto 
que traz para esta Casa, como um fórum privilegiado de repre
sentaDies do povo b<asileiro e dos Estados da Federação, a discus
são de uma matéria que até hoje está, t1nica e eXc]llsivamente. :res-
lrita aos corredotes e às salas das comissões de esllldo do BNDES. 

· Na veidade, a Lei n• 8.031, aprovada pelo Congresso Na-
cional em abril de 1990, dá mais poderes à Dr" Helena Landau -
com todo :respeito que tenhamos a ela - e aos técnicos do BNDES, 
que estão estudando qualquer prooesso de privatm.çio, do que aos 
representantes legítimos do povo biasileiro e dos Estados. 

Entendemos, Sr. P=idente, SIS. Senadores, que, se o Go
vemo tiver o objetivo explícito de privatizar a CompaDhia Vale do 
Rio Doce, tendo maioria no CoJJgresso Naciooa!, a partir do mo

-mento em que a este solicitar a autorização para fazê-lo, poderá ser 
atendido. Mas entendemos também que essa matéria é de eDOJ:1l!l' 
relevância e, por assim entender, apresentamos um projeto, que 
foi, inclusive, classificado como tímido, na quinta-feita passada. 
Temos consciência disso, porque o objetivo não ~ de. antemão, 
abortar a discussão sobre a privatização da Companhia Vale do 
Rio Doce; isso poderia acontecer Se tivéssemos apresentado um 
projeto que simplesmente exclni a Companhia Vale do Rio Doce 
dessa privatização. Porém. como o .nosso Objetivo é exatamente 
trazer a discussão da sua privatização para o S=ido Fcdemle para 
a Qlmara dos Deputados, apresentamos um plYjeto que exige a 
autorização do Congresso Nacional para o caso de ela vir a ser piÍ· 
vatizada. 

Já conversamos com diversos SenaQoi-es.. até mesmo antes 
da apresentação do projeto. Temos certeza de que mesmo aqueles 
que concordam, em tese, com o progGtiDa de privatização e mes
mo os que concordam, em tese, com a privati2:!ção da Companhia 
Vale do Rio Doce enteodem que a discussão dessa matéria deve se 
dar no âmbito desta Casa. Na medida em que esse projeto, se for 
ajX'OVado no Senado, ainda tem que passar pelo crivo da Câmara 
dos Deputados - e, caso seja modificado nessa Casa, tem que vol
tar para o Senado - o adiamento da sua votaçio, na ptática, signifi
cará a inviabilidade da sua aprovação. 

Por isso. encaminhamos contra a proposta de a.di2mento 
para reexame da CCJC. Mlito obrigado, Sr. P=ideme. 

O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente, peço a palavta 
pelaotdem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. Ex• a pala-
vra. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela ordem. Sem re
visão do orndor.) - Sr. P=idente, fui o Relator dessa matéria na 
Comissão de Assuntos Econâmioos. Quando analisei o projeto, ele 

e:m de tramitação terminativa. Pode um projeto de tramitação ter
n:linativa ser reencaminhado a uma ootm comissão? É um esclare-
cimento que peço à Mesa para poder votar com 1I3nq11ilidade. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • De acordo com o 
Regimento mtemo, antes da votação pode-se pedir o seu adiamen
to para audiência de qualquer outra comissãO. Trata-se do art. 315, 
comblllado com o art. 279. do Regimento Interno. 

Quero tamb6m escla.recer a V. Ex.• que o projeto veio ao 
plenário, poltJUe foi objelo de =roo devidamente formalizado 
perante o Plenãrio, que se encontia nos autos do projeto. 

Continua o encaminbaTJ'If!Dto da votação. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • Sr. Presi

deme, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tiii:em=-<v..-."Ex• a pala

vm, pelo Partido Progressista. 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP .SE. Para 

encamlnbar a votação. Sem revisão do omdor.) - Sr. P=idente, 
Sr-s e Srs. Senadores, acho estranho que, a esta a1tuia dos aconte
cimentos, quando o Projeto de Lei n• !61 já se enconlll!. totalmente 
em condições de ser apreciado e votado por esta Casa. seja enca
minhado um requerimento que, no fundo, pretende ganhar tempo 
para ~e a {riv.atimção da V ale do Rio Doce seja executada sem o 
mlnimo de participaÇão do Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, a mudança proposta pelo autor, Senador José 
Eduardo Du~ como ele próprio reconhece, é tímida. mas trata-se 
de um primeiro pasSo paxa que o Congresso Naciocal tenha uma 
participação maior na priva!izaçio de empresas estalais. Ele asse
guia tão-somente que, através de um § 4° a ser acrescentado ao art. 
'}.

0 da Lei 0° 8..031, que trata da privatização, será necessária a au
torização legislativa do Coogresso Nacional para qualquer modali
dade operacional de desestatização, nos lennos dessa IeL 

Não há no projeto, Sr. Presidente, neDhuma indagação 
maior, do ponto de vista legal ou constitucional, que exija a inter~ 
ferência da Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania. Da lei
tura do projeto, depreende-se que ele apenas acrescenta uma exi
gência-a uma lei já existente. aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionada pelo P=idente' da República. 

Sr. P=idente, como o problema da privatização ou não da 
V ale do Rio Doce é questão â.berta no nosso Partido. entendo que, 
se esse requerimento for aproVado, o 'Poder Legislativo vai deixar .. 
de opinar sobre uma matéria relevante: a privatização de uma 
gr.mde empresa nacional, que é a maior empresa produtora de fer
ro no mundo. com as maiores resetvaS de ferm. De forma alguma, 
ela poderia ser vendida, ser entregue à iniciativa privada. sem uma 
maior participação da coletividade. da opinião pública, do povo, 
do eleitorado aqui representado pelo Senado Federal e pela Câma
m dos Deputados. 

De sorte que, em primeiro lugar, reitero o pedido do Sena
dor José Eduardo Dulll!. • também representaote do Estado de Ser
gipe e com quem estamos unidos na defesa dos interesses nacio
nais - para que esse requerimemo seja- retirado. Casa não o seja. 
que "a Casa se pronuncie, não no sentido da valorização em si do 
Poder Legislativo ou do fortalecimento do Poder Legislativo em 
:contr.J.pOSição aO Executivo, mas no sentido de que o povo brasi
leiro seja ouvido. por nosso intermédio. no processo de privatiza
ção da empresa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. P=idente, peço a pala· 

vra para encaminhar a votação. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao Senador V aimir Campelo, pelo PTB. 
O SR. V ALMlR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar 

a votação. Sem revisão ao omdor.) • Sr. PreSidente, SI's e SIS. S..: 
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Dadores,. serei breve. Desejo apenas dizer à no:.sa Bancada que. no 
nosso entender, não há razão lY->-"<1 -o adiamento, não há -razão para 
se encaminhar o projeto à COÕJissão .de Constituição, Justiça e Ci
dadania. Isso s6 se justificaria se fosse para se exam.inar O mérito 
da questão. A Comissão verifica apenas a juridicidade e a constitu
cionalidade da matéria; portanto, a meu ver, não há razão para que 
se encami.obe o projeto a essa Camssão. Por essa razão, voto con
tra o requerimento. Que a votação se dê hoje. Recomeodo à minha 
Bancada que~ da mesma maneira. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. PresideDle, peço a palavra 
para encaminhar a votação. · 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra à 
SenadoraJ'ÚDÍa Marise, pata encaminhar pelo PDT. 

A SRA. JÚNIA· MARISE (PDT-MG. Paza encaminhar a 
votaçãO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,_ sn e Srs._ Se
na.doxes, quando, no primeiro semestre, surgiu, no CongresSo Na
cional, a Frente Parlamentar em Defesa da Vale do Rio Doce. tí
nhamos uma expectativa que fo~ sem dúvida algtlJllll, superada· 
diante das adesões e Dlaniféstações de Senadores e Deputados Fe
derais, que imediatamente sobscreveram o manifesto da Frente 
Parlamentar. TocloS entendem que é preciso que o CongresSo Na
cional seja ouvido, pelo menos, sobre a questão da privatização da 
CompaDhia V ale dO Rio Doce. 

Não estamos: tratando aqui de uma empresa estatal como 
ou lia qualquer. A Co~ V ale do Rio Doce supera inclusive 
os limites nacionais. Ê uma empresa que se coloca. hoje, como 
símbolo nacional, como uma das maiores empresas mineradOCl.S 
do mundo, parn oxgulho do Presidente e de todos os brasileiros. 

O que queremoS, efetivamente, com issO?. Qüeiemos a a pro; 
vação desse projeto; queremos ser ouvidos, questionar, debater. E 
isso que se faz na de:mocracia, porque democracia é exatamente a 

-ampliação dos debates com a participação da sociedade, das maio
rias e das miDorias. 

Sr. Presidente,. as comissões técnicas desta Casa, como a 
Comissão de Assuntos Econômicos e a de Constituição, Justiça e 
Cidadanja, têm um papel extremamente relevante, pois elas orien
tam o PleDário nas decisões e posições em relação às matérias que 
passam por elas. Mas não é o caso de o projeto em tela, que já foi 
objeto de discussão na Comissão de AsSilDtos. Econômicàs e rece
beu parecer favorável, voltar à Col:!Wsão de ~mição, Justiça e 
Cidadania. 

Por isso, -n6s, do PDT, encaminhamos. contrariamente à 
aprovação desse requerimento, fazendo coro ãs manifestações dos 
nobres Senadores que já expuseram o seu poQ.to de vista, pua que 
o Senado tenha a opcxtw:lÍdade de discutir -e debaler a questão da 
privatização da Vale do Rio Doce. 

Semana passada, a coovite da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais,- em Belo Horizonte, participei de um debate com 
representantes do BNDES, seu Presidente Edmar Bacha. o Presi
dente da Vale do Rio Doce e vários Parlarãeritares- mineiros do 
PFL, do PMDB, além de vário~ técnicos e -empre-sâl:íos. Quero 
chamar a atenção parn isso. porque há boje, sem dúvida alguma, 
em todos os segmentos. um interesse muito grande em discutir so
bre a V ale do Rio Doce, certamente mais interesse do que já ocor
reu em outras privatizações do Govemo. 

Portanto. encamjnbamos contrariamente à _aprovação do re
querimento. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- CoDiinua em· !ase de 
encaminhamento de votação. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) ~ COiicedo a palavra a 
V. Ex•. 

O SR. ELCIO ALVARES (I'F-L-ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, gosta.Iia de Con
sultar a Mesa se seria possível eu falar como Líder do Govemo_no 
encamiDbamento de uma matéria~ (pie é -da - alta import.ância 
para o Govemo do Presidente Fernando Henrique. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Elcio Alva
res,. infelizmente estamos oa fase de encaminhamento da votação, 
e, de. acordo com o Regimento, s6 pode fa1ar um representante de 
cada Partído. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presideme, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo a pa&vra 
ao nobre Senador Hugo Napoleão. _ _ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, se necessário for, o Líder do Go
vemo, Senador Elcio Alvares, está autorizado a falar pelo Partido 
da Frente Libetal. 

O SR. PRESIDENTE (José'Samey)- O Senador Elcio AI· 
vares está falando pelo Partído da Frente Liberal. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Há um entendimento de que 
eu poderia, se fosse o caso, usar da palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Regimento é mui
to claro. Vou lê-lo: 

''O eDcamjnhamento da votação de requerimento é limitadp 
ao signatário e a um representante de cada Partido ou bloco parla
mentar, salvo nas homenagens de pesar."- o que não é o caso. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do cndor.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Se
&dores, independentemente do iexto regimental. manifesto, neste 
momento, o meu agcldecimento ao Líder do meu Partido, o PFL. 

""Senador Hugo Napoleão, pela oportnnidade que se me oferece 
para participar deste debate que considero da mais alta importân~ 
cia para a vida do País. · · 

Deixo um Pouco de ser o representante do PFL para falar 
também na condição de Líder do Governo e reportar a esta Casa 
uma remw.o havida hoje J!O Palácio do Planalto, com a presença 
do Excelentissimo Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Canioso, quaDdo tivemos a oporttmidade de apreciã:i-~ 
coei toda abtangência possível. aspectos referentes ao projeto que ... 
013. se discute. 

Evidentemeitte, seria uma· .sandice inominável alguém se_ 

colocar contra a Companhia Vale do Rio Doce. E, sem demérito 
dos demais colegas. perlllo-me entre aqueles que têm, mais do que 
ninguém, obrigação de ser grato e defender a Companhia V ale do 
Rio Doce. Se se falar na história do Espírito Santo, do meu Espfri
to SaDio, terra do meu coração, está lá a Companhia Vale do Rio 
Doce desde os seus primóJ:dios. E me recordo bem, menino vindo 
de Minas Gerais. que a única referência que tinha de obra de con
creto e:ra o cais de IlliDério da Companhia Vale do Rio Doce, a pri
meira manif~o séria do desenvolvimento do meu estado. 

A Companhia Vale do Rio.Doce, boje, portentosamente, 
. através do porto de Tubatão cria como que um verdadeiro um pul
mão, aberto à economia do País, carreando divisas. Espírito Santo 
e Companhia Vale do Rio Doce estão intimamente ligados, e nós, 
capixabas. através do Fundo de Desenvolvimento da Companhia 
Vale do Rio Doce, temos orgulho de verificar, ao longo do rio 
Doce, vindo das Minas _Gerais, a ação construtiva dessa compa
nhia. 

Mas,. Sr. Presi~ como líder de Governo. compete-me 
interpretar o pensamento do Senhor Presidente da República e, 
neste momento em que se ~te w:p. :requerimento pedindo que-
seja oovida a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, assu
mo por inteiro a intenção do requerimento. 
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Não há nenhum sentido de escamotear a verdade ou de co
locar biombos diante do Plenário do Senado. O que, realmente, o 
Govemo pretende é ganhar tempo para que possa o Presideiite da 
Repiblica e os Ministros da área conversarem de forma exaustiva 
com todos os Srs. Senadores. 

Sr. Presidente. ao longo do tempo - e aqui já lenho. pratica
mente, quatro anos e meio - esta é a Casa da pondemção, do bom 
senso, uma Casa onde n6s temos a oportunidade~de examinar to-. 
das as matérias com a profundidade necessária. E raro encontrar
se nos Anais desta Casa qualquer episódio que denote ter havido 
julgamento açoclado. O Senado da República, até de uma ro.aDeira 
muito condescendente e carinhosa- confoxm.e algunS--, é a Casa 
onde mais experientes. que já exercer.un miniStérios, govemadoria 
e outras funções, aqui fazem com que os temaS ein disn1ssão te
Dham sobre eles um interesse e uma visão ampla a nível nacionaL 

Esta matéria.,. inegaVeJmente, é muito im,portante, não s6 
para o nosso País, mas também a llÍVel intemacional, repercutindo 
em todos os países do mundo. Porque ela embute, na verdade. um 
programa de privatizaçãO, que Dão é a privatizaçãO selvagem que 
amrinou alguns países pelo açodamento com que foi feita. O Go
verno do Presideme Femando Henrique Cmloso, desde o primeiro 
momento, tem demon.st.Iado, com a transparência necessária, que é 
um governo que objetiva exatamente inserir o Brasil dentro do 
coí:u:exto mnndiaL 

Então, neste momento. como Líder do Governo, digo àque
les que ÍIZeram crítica apenas se atendo ao tiâmite processual, que 
o Governo não quer esconder nada. Ele quer ter a dignidade, por 
intermédio do seu Uder, de pedir tempo para conversar, exata
meote. com os Srs. Senadores da República que constiblem este 
Plenário. 

É om direito do Presidente da República que me pmce le
_gítimo e é em Seu nome, Sr. Presidente, que foi fCll1lllllado o re
querimento. Conversei com meus colegas de rilaneira aberta e 
franca. pxque Dão é do meu feitio, de maneira nenhuma, esconder 
a verdade das coisas que ocorrem dentro deste plenário. 

Assim. Sr. Presidente, justifico apenas o requerimento. sem 
eD1rar no mérito, porque. conforme falei no início das Diinhas pa
lavras. o meu sentimento com respeito à Companhia V ale do Rio 
Doce é de gratidão, de respeito e de adm.itação.. ~ao vamos discu
tir evidentemente o mérito, Sr. Presidente, ainda mais por que te
nho um ent:endimento de que, se o GOverno do Presidente Fernan
do Henrique ama com toda a transparência, a Jl!~Ilicipação do Se
nado da República. numa privatização desta ordem. eu diria. é 
quase imperiosa. - -

Assim sendo neste momeDí.O a~ eXaminando a oportu
nidade do requernn'ento. forunllo ~s meuS Colegas, na condição 
de Lider do Governo. este apelo paxa que possamos adensar, alon
gar o entendimento com o Presidente da Repuôlica. e encontrar um 
denominador comum. 

Ouvi hoje sugestão que já partiu de um Senador que o di
nheiro obtido através da privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce poderia atender a projetas de interesse nacional e de integra
ção das regiões mais desvalidas do nosso País. Quem sabe, Sr. 
Presidente, é o início de um caminho. 

Portanto, perante os meus Colegas, respeitando todos aque
les que possam divergir, deixo o apelo da Lidexança. na convicção 
de que a atitude que estamos assumindo é inteiramente c:ompatível 
oom o longo trabalho desta Casa, voltada para a pondemção. o 
bom senso e o equilíbrio. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Coma palavra o Se
nador Roberto Freire, pelo PPS. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. SI*s.- e Srs. Senadores, o 
projeto apresentado pelo Senador José Eduardo Outra visa aprimo
rar, se é passivei imaginalmos isso, a lei que criou o Programa de 
Desestatização em nosso País. Essa lei foi feita de forma açodada, 
por um govemo de triste memória e que atropelou um Congresso 
em fim de mandato, um Congresso que aprovotr-até mesmo o con~ 
flSCO, Dão apenas da poupança, mas da propria collla COI:rente, e 
deu um cheque em lmmco para a privatização selvagem. 

Uma privatização que não teve 'nem o cuidado de seguir 
certas restrições que os países. enb:a.ntes no neoliberalismo na Eu
ropa, tiveram. Caso concreto da Inglatena, dos países da Eoropa 
Oeidental, que criaram mecanismos para que a privatização Dão 
fosse algo fortalecendo monopólios privados, mas que garantisse, 
até mesmo em alguns aspectos, a democratização das propriedades 
estatais, tomando-as mais públicas. 

No Brasil não se teve nenhum cuidado com isso. Muito ao 
coolrário, foram feitas privatizações e estamos tendo o exemplo -
n6s nordestinos sabemos o que é isso - de privatizações que forta
lece:m,m e criata.m os monopólios privados, at6 com fechamento 
das empresas que foram privatizadas, é o caso da COSINOR em 
nosso estado, Pemambuco, sem nenhum critério. 

A proposta que eslá sendo <liscutida, em relação à qual há 
um requerimento pata que vá à Comissão de Constimição. Justiça 
e Cidadania.. evidentemente protelatório, obstrucionista e que não 
tem justif'tcativa de tr.m:spa.rência. Transparência. sim. tem a pro
posta do projeto quando diz que esta Casa iiá participar dos pro
cessos de privatização, tentando definir limites, até porque é im
~te analisarmos que isso está eml:utido muna visão maior de 
abertma da economia, de integração brasileira nos mercados regio
nais. Por isso mesmO~ processos de privatização podem ser justos. 

Eu só gostaria de lembrar que a int.egta.Ção se faz com um 
país que tenha capacidade de afirmar os seus interesses. N"'ao se faz 
sem que tenhamos capacidade de competir, sem que tenhamos as 
nossas multinacionais, sim que tenhamos a capacidade, na defesa 
do interesse nacional, de procurar a integração, e não de sermos 
integrados. . 

A Companhia Vale do Rio Doce é uma empresa competiti
va num ID.eiCado não monopôlista. num mercado que foi incb.J.sive 
aberto pelas últimas refcmnas constitucionais- na Ordenl Econêmi- ..... 
ca. e a sua privatização oo não. portanto, poderia merecer, do nos
so Govemo e do Congresso, um estudo mais acurado. 

É isso que pretende o projeto do Senador José Eduardo Du
tta: obstruir, para que esta Casa Dão participe dessa <liscussão, que, 
eviden'!"Deote, é c:apltis diminulio desta Casa. 

E importante também lembrar aós Senadores do PSDB o 
alerta feito, por Ministro do seo Partido, com relação à aceleração 
da privatização e às privatiZações selvagens. E também é impor
tante lembrar ao Uder do PSDB que, sendo do PSDB, ele deveria 
estar mais atento, paDt Dão seguir a Liderança do PFL e as privati
zações aoeleradas do Sr. Jorge Bamhauseo. Se este alerta Dão bas
ta para O PSDB. que sirva para aqueles que querem fazer com que 
es.ta Casa exerça efetivamente o seu pcder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Contimla o encami
nhamento de vo!ação. (Paosa.) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Esperidiio Amio. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para encaminhar. 
Sem revisão do otador.) -Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, de
sejo, no encamiDhamento desta votação, remontar, com anuência 
de V. Ex.•, tio rapidamente quanto possível, aos incidentes, que 
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aqui vivemos Da Ultima quínta-feira, qtiãndo, m1m esforço que 
contou com a minha colaboração, com a participação do Senador 
Eduardo Suplicy e do Senador Antonio Carlos V aladares, nós ob
tivemos da Mesa, então presidida pelo nobre Senador Renan Ca
lheiros, não apenas a aliúla.çãO da votação do requerimento de 
adiamento, como - com base DO art. 293, X - tamb6m que fosse 
coosiderada desistência o fato de um dos Senadores indicados para 
apoiamento ao ~erimento de verificação de votação não-ter vo-
tado na verificação. - ·· ·· -

Naquela oportunidade, Sr. Pn:sidente e SI"s e Srs. Senado
res~ fiZ um Çelo, em nome do Partido que presido - e o fiz pes
soaJme.nte, pois não futha tido opoibiriidade de conversar com os 
meus companheiros -, para que o Senado não se omitisse nessa 
questão. E fiz o apelo não porque seja contra a priVatização, eu 
disse isso na quinta-feira e repeti na sexta-feira passada, mas sim 
por entender que a nossa omissão no debate esclamccdor dessa 
matéria seria um dessetv.iço ao País. 

Por essa razio, desejo pedir a especial arenção. do ilustre Li
der do Governo, Senádor Elcio Alvares.. cujo desiderato eu contra
riei frontalmente na quinta-feira passada, jmlamenle com os Sena· 
dores que nominei, paza a repetição do que aqui falei na quinta-
feira. -- -

Concordaiei com. esse IeqUeriinento, que. na prática., signi
fica um adiamento, se tal ~to não contiver o desejo de 
meta proérastinação. Se for para um esclarecimento, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania dos aspectos não apenas jnf
dicos, mas também coostitucioaais, de atualidade da Lei da Deses
latização, da Lei n' 8.031, e se esse prazo puder ser assumido pela 
palavm do Líder do Govemo - e, paxa mhn. quero deixar bem cla
ro, basta a sua palavra -, eu voto a favor e peço aos meus compa
nheiros de Partido, peço ao Líder do meu Partido, ao Senador Epi. 

-tacio Cafeteirã., peço ao Senador I..evY Dias. que &qui estava e vo
tou na quioti.feiia, segui a sua orientação na quima-feD:a. 

Peço, portanto, aos meus companheiros que acedam ao re
querimento se ele puder ser estabelecido, pela palavta do Uder do 
Governo, como um prazo fmito~ regimeiitalm.ente, se não me falha 
a memória, de 20 dias. 

Se for estabelecido esse acordo, voto com a mesma sereni
dade com que aqui teicei armas regimentais nas áltimas. quinta e 
sexta-feiras. Voto a favor e peço que votem a favor. porque não 
est.aiá havendo procta.stinação. 

E eu, que Dão tenho nenhmn compromisso com a privatiza
ção acelerada - pelo ccmttário, tenho compromisso com a privati· 
zação desconfiada. em ncme do interesse dQ. País -. ci:mfio que O 
Senado pode esciare<:er, paza bem decidir esta questão. 

Por isso, Sr. Presidente, meu encáminbamento, meu pedido 
é para que votem "sim'1

, desde que o .Senador Elcio AlVares possa, 
repetindo até de certa fonna o que já disse, assumir este compro
misso parlamentar de um prazo de até 20 <lias na ComisSão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Muito obrigado, Sr. PresidCnte. 
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Pn:sidenle, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tendo sido V. Ex" 

cilado nomína!mente, darei a palavra a V. Ex" paza uma explicação 
pessoaL 

Peço-lhe seja breve. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma explicação 

pessoaL Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:sidellte, agradeço. E te
nho a noção do tempo. 

Quero esclarecer, dentro da linha do meu primeiro pronun
ciamento, que a intenção da Liderança do Governo é exatamente a 
do diãlogo. E no momento em que o Senador Esperidião Amin co
loca um prazo, quero ser mais regimental ainda - e acompanho, 

nessa trilha, a orientação de V.-Exa, e estoo: perante o Presidente da 
Comíssilo de Constituição, Justiça e Cidadania - e dizer que cilm· 
priremos rigorosamente o ptaZO. 

Apenas ponderaria ao Senador Esperidiio Amin que o prn.. 
zo, se não me engano. na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, 6 de 30 <lias. CUmpririamos, então, o prazo na ComisSão 
e a matéria viria. imediatamente ao plenário. 

Agora, se o Relator a ser desigoado pelo Pn:sidellte da Co
missão, Senador Iris Rezende, entender de relatar a matéria em 20 
dias. me comprometo, inchlsive como membro da Comissão de 
Constimição, Justiça e Cidadania, a compau:cer paza dar quorum. 

Então, Sr. Ptesidente. neste momento, demonstrando todo o 
interesse do Govemo, toda a transparência da sua proposta, enteõ
do que a proposta do Senador Esperidião Amin pode ser inteira
mente acolhida, porque ninguém está usando aqui passe de mági
ca.. Estamos sustentando uma coisa que é fundamental no Parla
mento, o exerclc:io do diá.Íogo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quero esclarecer ao 
Plenário que o art. 118. "a'\ do Regimento Interno, dá. à Comissão 
de CUnstituição, Justiça e Cidadania o prazo de 20 <lias úteis paza 
oferecer parecer. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Pn:sidente, peço a pala-
vra pela ordem. · -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavia, 
pela ordem, ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela O<dem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de saber se seria 
possível, em adendo ao estabelecimento do prazo, caso dentro de 
.20 <lias não tenhamos o parecer da Comissão de Constimição, Jus. 
liça e Cidadania, a vinda da proposição ao plenmo. 

Este é um aspecto importante. potque me lembro que ao 
adiar algnmas votações fixamos o prazo do adiamento. o acordo 
deveria ser dermido - e seria importante tennos um acordo, até 
poiqUe não deveinos ter confronto em questões adjetivas -. que 
fosse fixado o prazo regimental de 20 <lias, e, não sendo oferecido 
o pore(:er na Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania, que 
fosse incluído o projeto na Ordem do Dia, de imediato. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Recebo a interven
ção de V.Ex"comoumaquestiodeooleme esclareço que, na for·. 
ma do art. 172, I, do Regimento Intomo, esgotado o prazo de 20 
<lias na ComisSão, qualquer Senadoc poderá pedir que a matéria 
venha ao plenário. 

Continua o encaminhamento da votação. 
Com a palavra o Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Paia encanti· 

nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, na última quinta-feira tivemos no plenário do Senado debateS 
~calotados a respeito da oportnnidade da apreciação desta matéria. 
E preciso que se faça um retrospecto, Sr. Presidente. 

Sobre esse assunto. a Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado, em conjmto com a Comissão de Serviços de I.ofra-Es
trulma, teve a oportunidade de ouvir o Pn:sidente do BNDES, Dr. 
Edmar Bacha, e o Pn:sidente da Companhia Vale do Rio Doce, 
Dr. Francisco José Schettino. 

Sr. Presidente, essas autoridades, há meses, prometer.un en
viar todos os dados relativos ã privatização da Companhia V ale do 
Rio Doce, e até hoje não o rlZCfaiil. Ati. hoje não o fizemm! No 
entanto, a ida dessas autoridades ã ComissãO, em lugar de esclare
cimento~ muito ao contrário, trouxe muitas dúvidas. Quem se der 
ao tr.lbalbo de ler o depoimento do Pn:sidente do BNDES vai veri
Ílcar que não hã nenhuma certeza, pelo contrário, há nmita dúvida 
sobre as conseqilências da privatização da Companhia V ale do Rio 
Doce. 
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O que fica claro, Sr. Presideme. é que, na IJJaiclla que a po
lítica monetária se- ericãminha- neste Pãis, nos últimos sessenta 
dias. a dívida pública btasileira cresceu em cerca de R$1 O billlões, 
superior ao valor estabelecido de R$8 bilhões, que é o valor que se 
imagina valham as ações da V ale do Rio Doce. 

Afumou o Presidente do BNDES que vender as ações da 
Vale do Rio Doce para fazer face à divida pública Üllema é um 
tremendo erro. Dois meses vão consumir oS recursos dessa empre
sa, o que é um absw:OO. Nós, do PMDB, temos acompanhado o 
Governo. Todavia, entre o Govemo e o País, o PMDB fica cem o 
País, Sr. Presidente. De forma a.lguma. posso entender a manuten
ção de políticas equivocadas. Tmta-se de uma politiea equivocada 
alienar-se a V ale. quando a taxa de juros elevou a dívida intema 
brasilei.Ia em cerca de R$10 bilhões nos últimos dois meses. 

A situação seria diferente se a Vale se constinússe m1m mo
nopólio, oo fosse uma concammte para a iniciativa privada.. Mas a 
V ale não forma mooopólio, Sr. Presidente, muito pelo contrário, 
tem seiVido de ponta empresarial. em face do seu peso e da sua di
mensão, para o Brasil, Das: negociações fora do P~ Como des
mantelar essa estrutura? 

Além disso, a aeusação que sempi'e sco ~fez l Administtação 
Pública e à$ empresas estatais é de que eram mal administmdas e. 
por isso, devia-se privatizá-las. Mas. quem. neste plenário, na so
ciedade brasileira, pode dizer que a CompaDhi.a Vale do Rio Doce 
é mal administrada, se, muito pelo contr.írio, é um exemplo de boa 
administração? 

Sr. Presidente, pode-se alegar que empresas estalais são de
ficitárias e que vão biscar a cobertura do Tesouro NaçioDa.L No 
caso da V ale do Rio Doce, isso não ocon:e, pois ela dá lucro. No 
ano passado, teve uma receita líquida de US$600 milhões. 

Não era panl estannos discutindo um projeto que entendo 
~a apenas a primeira etapa para evitar a privatização daquela 
companhia. O que devíamos estar discutindo seria a retirada da 
Vale do Rio Doce do processo de privatização. O que hoje esta
mos a discutir nesta Casa é que seja ericaminhada ao Congresso 
Nacional a apreciação do processo de privatização da referida em-
presa. . 

O Govemo tem que entender que não pode nem deve insis
tir, porque é impatriótico, em manter a pri.vatiZação de uma em
presa que representa a boa gerência da coisa pública no Brasil e 
que serve também aos interesses ecõnômicos, inclusive, aos inte
resses da iniciativa privada,. por conseqüência.. 

Sr. Presidente. te.nho o maior apreço e rêspeito pelo ilustre 
Líder do Govemo, Senador Elcio Alvares. Entendo que S. Ex• 
cumpre o seu papel neste momento, ao tentat :retizar a matéria da 
pauta. Entretanto, já decidimos isso na sessão de quinta-feira. 

Em que pese o apreço ao Uder do Govemo, em que pese o 
apreço ao Presidente da República, em que pese a orientação dada 
de ajudar o Governo nesta Casa, Sr. Presideitte, de quinta-feira 
para cá nenhum argumento ou nenhum dado muda a minha posi
ção e a minha recomendação à Bancada do PMDB no sentido de 
que rejeite o requerimeittO. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Pam encaminhar a 
votação, tem a palavra o Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pam encami
nhar. Sem revisão do or.ador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res, a Vale do Rio Do:::e é uma estatal import.ante. O Govemo de 
forma alguma quer fugir à discussão. O que se está OO:scando, com 
a concessão de mais 20 dias, é a possibilidade de se aproftmdar a 
discussão paxa encontrar o melhor caminho e a melhor alternativa 
parao~aís. _ _ 

E isso o que o Presidente da Rep.íblica e o Govemo que
rem. Não estamos discutindo nem vo~do o mérito, apenas quere-

. .. -
mos que a matér~ retorne à Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania a fun de que tenhamos a oportunidade de discutir um 
pouco mais. Não se está pedindo o adiamento de seis meses ou um 
ano, mas apenas 20 dias. 

Esse pxazo é mais do que necessário, porque se trata de uma 
questão muito importante para o País, ·como todo o progzama de 
privatização. O Senado não vai querer simplesmente votar a maté
ria hoje, quando poderia discuti-la mais profundamenle e apreciá
la daqui a 20 dias. 

Dentro desta linha, Sr. Presidente, apresentei o meu requeri
mento, pois o que está em jogo é o prognum de p:ivatização ncr
Brasil. Espero que possamos encontrar a melhor solução para a 
Companhia V ale do Rio Doce. 

O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidente, peço a pala· 
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' tem a pala· 
vra. pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do otador.) _- ~r. Presidente, a possibilidade do aconlo, e 
não sei se a Lidetança do PMDB o aceitaria, gera Uma preocupa
ção. O processo de privatização da V ale do Rio Doce junto ao ~ 
BNDES está seguindo seus trâmites administrativos. Se esse re
querimento for aprovado, evidentemente que o Senado teria que se 
ccmunicar com a Presidência da República para que fosse deter
minada também a sustação de todos os atos até que aqui fosse d~ 
Imida a questão. 

Eu gostaria de saber se isso é algo que está. .. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a cam

painha.) - Senador Roberto Freire, pediria a V. Ex• que concluísse, 
pois V. Er está falando pela ordem. e seria conceder-lhe o diteito 
de encaminhar duas vezes o requerimento. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas eu não estou encami
nhando, Sr. Presidente. Apenas indago à Mesa. caso o acordo dos 
vinte dias seja aceitõ, se os trâmites que o Executivo está exercen
do para a privatização sérão paralisadrn até a decisão do Senado. 
Inclusive, isso pode começar muito rapidamente, antes que os vin
te dias se esgotem. Essa 'qUestão. pr&.-isa ficar bem esciarecida., 
para que aqui não estejanios dando esse prazo sem obtermos res
posta do Governo. com a pantlis:ação d ... processo~ 

Esta é a questão de ordem. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Nobre Senador Ro

berto Freire, no RegimenlO ID.temo não existe dispositivo que pa
ralise o andamento de matéria ·nesta Casa, esperando diligência 
junto aos outros Poderes. V. Ex•, que é um antigo parlamentar, 
sabe perleitamente disso. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, não é para!i. 
sar aqui e s:lm no Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação o reque-
rimento. - - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados.(Pausa.) 

· Aprovado. 

O SR. JADER BARBALHO • Sr. Ptosidente, peço verifi-
cação nominal _de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·O nobre Senador Ia
der Barba.Iho pede verificação com o apoiamento de todos os Srs. 
Senadores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Sr. Presidente, com o 
apoiamenlO, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Srs. Senadores, 
queiram ocupar os seus lugares para a verificação de votação soli
citada pelo nobre Senador Jader Barbalho. (Pausa.) 
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O SR. JADER BARBALHO - A orieotaçlio do PMDB é 
para votar 'não". 

O SR. V ALMIR CAMPELO - A orienlaçlio do PrB é 
pata votar ''não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex's, assim como 
os demais L!deres, já encamioharun a votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM 'SIM" OSSRS. SENADORES 
Guilhenne Palmeira- Teotõnio Vilela Fllho- Gilvam. Boc

ges- Bemardo Cabral- Josaphat Marinho - Antonio Carlos Ma
galhães - Waldeck Ome!as- Beni V eras - Llício Alcâlllaia- Sér
gio Machado- José Roberto Anuda- Elcio Alvazes- Gerson Ca
mata - José lgnácio Fetreirn - Onofre Quinan - Jris Rezeude -
Mauro Mir.mda - Epitácio Cafeteira - Bello Parga - Edison .Lo
bão- Jouas Pinheiro- Llídlo Coelho- Ramez Tebet- Franoe1iDo 
Pereira- Osmar Dias - JoeÍ de Ho!landa - Carlos Wdson- Luci-

PARECERN• S25,DE 1995 
(Da Oxnissão Diretcxa) 

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara n• 
109, de 1994 (n' 3367, de 1993,na Casa de origem). 

A Comissão DiretOra aprexeilla ·a rodação fmal do Projeto 
de Lei da CâmJmt n• 109, de 1994 (n' 3.8é7, de 1993, na Casa de 
origem), que autoriza a reversão ao Mnniápio de Encantado, Esta
do do Rio Gmnde do Sul, do imóvel que menciona. 

Sala de Reuniões da Crmissio• 29 de abril de 1995.- Re
nan Calheiros, Presidente - Levy Dias, Relator- Antonio Car
los V aladares- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N' 525, DE 1995 

Autorfm a reversão ao Município de Encanta· 
do, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvd que 
menciona. 

dlo Portella- Freitas Neto :- Hugo Napoleão - Artur da Távola- O Cong=so Naciooal decreia: 
Gentldo Melo-ErnalÍdes A:morim-JoSé Bianoo-RomeroJucá- Art. I'Éa União autorizada aprooe:led.reversãoao Mnni-
Esperidião Amin - Vdson KleiDnbing -. Pedro Piva - Romeu cipio de Encantado, DO Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel 
Tü:Iila- João Rocha- carios Patrocínio. situado no lugar dencminado 'Rua Sete de Setembro. Lote 8~ Qua-

VOTAM 'NÃO" OS Sks. SENADORES: dea G", no Baino de Lambari, com área de 1320 m2 (hum mil Ire-
Flaviano Melo- Nabor Júnior- Renan Calbeíros- Sebas- zentos e vinte metros quadeados), doado à extinta Fuudação Le

tião Rodta- Gilberto Mir.mda- Valmir Campelo- Lauro Cam- gião Brasileilll de AssistSnci• LBA, atmvés da Lei Municipal n• 
pos- Carlos Bez=a-Levy Dias-Júnia Marise-CrutiDhoJa:ge 1A14, de 19 de juubo de 1989, e Escritura Pública de doação la
- Jader BarlJalho- Ney Suassuna- Humberto Lucena- Rooaldo vmda em 5 de julho de 1989, ti1mscrita DO Cartório de Registros 
Omba Lima - Roberto Requião - Roberto Freire - Beoedita da de Imóveis da Comarca de Encantado/RS, sob o n• 12.244, do U
Silva - Fernando Bezerra - Pedro Simon - Emilia Fernandes - vro n• 2. 
José Fogaça- João Fillllça - Marluoe Pinto- Casildo Maldaner- - Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sna publicação. -
Eduan:lo Suplicy- José Alves - Anlônio Carlos Valada= - José O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer vai à pu-
Eduan:lo Dulra. blicação. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: Som a mesa. requerimento que será tido pelo Sr. I • Secre-
JoséA&ripino - · t.ú:ioemexen:íci<>.Senad<rLevyD!as. 

·O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votanun SIM 41 
Srs. Senadores e NÃO 29. 

Houve I abstenção. 
Total: 71 votos. 
O requerimento foi aprovado. 
Será oovida a amDSsão de Constitnição e Justiça. 
.O SR. PRESIDENTE (José Sarney) c Item 7. 

Disrussão, em segundo tum~. da Proposta de 
J;lmenda ilConstituiçãon• 17, de 1991, de autoria do Se
nador Pedro Simon e ootros Senadores, que dá nova re
dação ao inciso n do art. 40 <1'1 Coostituição Federal, 
tendo 

Parecer favoclvel, proferido em Pirat.ú:io, .relator: Senador 
Edison Lobão, em snbstiluição à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

A matéria CODStoU da OJ:dem do Dia de 24 do OOireDte 
quando teve sua discussão adiada para hoje, em virtude do témW>o . 
do prazo regimeotaJ da sessão. 

Tr.mscorre hoje o segundo dia útil de discussão. 
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição, em ..,_ 

gundo tumo. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da ~ 

prosseguirá na sessão ordinária de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria 

constante da Ordem do Dia. · 
Sobre a mesa, tcdação final que será lida pelo Sr. 1' Secre

t.ú:io em exen:ício, Seoadot-Levy Dias. 

É lida o seguinte 

É lido ··~ado o seguinte 

~REQUERIMENTO~· LlSO,DE 1995 
~ __ Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da tcda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 1994 (n" 3.867.
de 1993, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Mnnici
pio de Encantado, Estado do Rio Grande do~ Sul, do imóvel que 
menciona. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995.- Nabor Júnior. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-

mento, passa-se à imediatA apreciação da tcdação fmal. 
Em discussão. (Pausa.) 
~ao havendo quem peça a palavta. encez:ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadotes que a aprovam queiram permanecer set:t-

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 
A matéria voltuá à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se, agora, à 

apreciação do RequerimantD n• 1.146, de 1995, tido no Expedien
te, de urgéncia para o Projeto de Decreto-Legislativo n• 109, de 
1994, da Convenção Intemmericana para prevenir, punir e enadi
car a violência contia a mulher. assiD,ada em Belém do Pará. em 9 
de juubo de 1994. 

Em votação. 
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram peiinaneOer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
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A matéria figur.uá na Ordem do Dia do segundo dia útil 
subseqüente, nos: termos do art. 345 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Smneyr · Passa-se, agora, à 
apreciação do Requecimento n• 1.147, de 1995, lido no Expedien· 
te, de urgência para o Projeto de Resolução D0 87, de 1995. que ai~ 
teta o Anexo II da Resolução n• 42, de 1993, fmnado pelos Líde
res da Casa. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queicun pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, a matéiia figur.uá na Ordem do 

Dia de duas sessões snbseqüentes, na forma da Resolução n• 347, 
de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Volta-se à lista de 
or.tdorcs. 

O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidenle, peço a pa· 
lavra, como Líder. . _____ _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabral 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Como Líder. 
Pmnnncia o seguinte cliscw:so. Sem revisão do or.tdor.)- Sr. Presi
dente, S:n e Srs. Senadore~ na sessão de 1 o de jmho de 1995. em 
que o Senado Federal homenageou o Poder Judiciário, eu dizia,. ao 
iniciar o ineu -discurso. que era do Norte e lembrava que, tendo ali 
:oascido. no meu .A mazooas,. aprendi que os rios, que são muito pe
quenos no começo, vão aumentando _o seu caudal à medida que se 
aproximam da foz. tomando-se, com o seu crescimento, estiadas 
do desenvolvimento e da própria vida. 

Volto à tribuna hoje, Sr. Presidenle, SI's e s,., Senado!:es, 
para registrar a minha preocupação e dar a miDba modesta contri-' 

-buição na questão das hidrovias brasileiras e, no que muito nos 
toca. das hidrovias da Região Amazônica, bem como a navegação 
interior. -

Da imensa malha fluvial que drena o ter:ritório bmsileiro, 
cerca de 40 mil Km de rios são CODStituídos por hidrovjas fJSica
mente aproveitáveiS. São rios que inicialmente serviiam como es
tradas para que os primeiros colonizadores. com suas pequenas 
embarcações, sem a linha do Ttatado de Totdesilbas, alãrgassem 
as fronteiias, incorporando vastas regiões ao nosso teirit6rio. 

Mas. se de um lado o Brasil é um país pi-ÍVilegiado por sua 
imensa maJha fluvia4 de outro, somente 10% .das áreas onde se 
deu o desenvolvimento estão pr6ximas à calha dos grandes rios. O 
crescimento ocom:u basicamente D3. região ªudnea. qu~ com a 
sua topografta. acidentada, toma os rios in.adequados para a nave
gação em commte livre, ou seja, em suas condições naturais, obri
gando o dispêndio de pesados investimentoS pãii sua coneçio. 

Em sua maior parte, os rios navegá.veiS COrtem em áreas lo
calizadas nos àla.mados "grandes vazios". regiões até há pouco 
sem atrativos para investimentos que lhes proporcionassem .ingres
sarno metcado como centros de p:odução. Assim. a navegação in
terior, própria para o t:ranspo<te de gra!ldes volumes de carga, fi
cou relegada a um segundo plano, dependendo de incentivos que 
permitissem a sua contimlidade. À exceçãO da Amazônia.,. onde em 
verda.deiras imensidões são praticamente a tínica forma de trans
porte para passageiros e cargas; do rio São Francisco, com as suas 
folcl6ricas gaiolas, e da Região Sul, gmças à existência da Lagoa 
dos Patos, associada a fatores culturais t:tazidos por imigra.utes eu
ropeus, o termo hidrovia caiu em desuso. 

Hoje, o processo de interiorização, im.pülsiomdo pela ex
pansão das fronteiras agócola e mineral, acabou por chegar à área 
de influência de grande parte de nossos rios. Através deles são es.
coados, principalment~ grãos, minérios, madeira, derivados de pe-

tróleo e materiais de construção. Como retomo, levam às regiõeS''
produtoras insumos e equipamentos, num volume total de carg.i 
que já supera os 12 milhões de toneladas annais (0,48% da carga 
transportada por hidrovias em todo o mundo). 

Imensas áreas há pouoo desabitadas vão sendo cobertas por 
,lavoora de grãos, por grandes fazendas de criatório, por canteiros 
para a exploiaçã.o mineral. Nas maiores hidrovias o tráfego come
ça a se adensar. Na Amazônia... carretas com até 45 toneladas de 
cargas são embarcadas nas chata pelo chamado sistema "roD-on 
roiJ..off'', indo e vindo pelo Rio Madeita, entre Porto Velho e :Ma~ 
naus ou, ainda. em entre Manaus e Belém pelo Rio A ma zonas, in
tegrnndo-se dessa fornJa à malha viária leirestre para compor o 
transporte de porta a porta. 

Diversos portos localizados ao l<;mgo dos rios são reapare
lbados para escoar a produção de novos pélos agdoolas, e a coos
trução de obras de infra-estrutura, de norte a sul do País promove 
a formação de grandes estirões navegáveis, como abrindo novos 
horizontes para a nossa navegação ib.terlor. 

As atividades relacionadas com a implantação, SUpeiVisão, 
coordenação e controle da navegação interior são de atribuição do 
Ministério dos Til1IlSp<rtlls. DesSas as referentes à implantação e 
operação da infra-estrutura hidroviária necessárii1 ao desenvolvi
mento da navegação interior, incluindo portos fluviais., -eram da 
competência da Portobrás- Empresa de Portos do Brasil S/ A, sen
do atualmente do Departamento de Portos e Hidrovias do Ministé
rio dos TI3DSpOileS. 

A malha fluvial brasileira, com cerca de 40 mil km de rios 
potencialmente aproveitáveis para navegação, distribui-se em nove 
.grandes bacias hidrogclficas, eonfonne a seguinle distribuição. 
• E aqui paro para fazer um parêntese, Sr. Presidenle, para 
demonstiar o que foi a tenacidade do Dr. Arnaldo Augusto, meu 
assessor técnico na Lídetança do Partido Progressista., que fez um 
levantamento primoroso e que o situa entre os maiores ·especialis
tas em matéria de hidrovia do Brasil e fora do nosso País. 

O quadro, Sr. Presidente. mostta as bacias Amazônica, Nor
deste, Tocalltim-Araguaia, São Francisco, Leste. Paraná, P:uaguai, 
e Sudeste, Uruguai; quadrÕ-esse que vou passar à Taquigrafia, sem 
a necessária leitura, para que ~o haja um senão sequer. 

Gostaria. Sr. Presidente, S... Senadores, de tece< algumas 
considerações sobre a situação das hidrovias e da navegação inte- ... 
rior, parn. m.efuor colocar a questão nacional em relação a esta te
mática. Tomemos como primeiro título ''Navegação Interior no 
Mundo". E chamo a atenção dos Srs. Senadores para o fato que de 
um todo de 450 mil quilômetros de vias navegáveis interiores 
existentes no mundo, são, efetivament.e, utilizados cen::a de 190 
mil quilômetros, nos quais são tçmsportados, annalmenle, dois bi
lhões e 200 milhões de toneladas de cargas, priocipalmenle car
vão, petróleo. combustíveis, líquidos, fertilizantes, ferro, aço e ma
teriais de construção. Desse total cen:a de 57% são movimentados 
pelos Estados Unidos da América, 25% pela ex-União Soviética, 
10% pelos pa!ses da Europa Ocidenlal e 8% restantes tr.msporta
dos pelos demais países que se utilizam de hidrovias. 

Observem, SI's e Srs. Senadores, a disparidade brutal que 
há entte o que se movimenta só nos Estados Unidos 57% e os 8% 
restantes que cabem aos demais países que se utilizam das hidra
vias. 

Os maiores índices de aproveitamento de hidrovias (percen
tualmente, no uso da rede potencial) encontram-se na Europa e 
nos Estados Unidos. A ex-União Soviética utiliza31% de seu po
tencial e os países da Ás~ apenas ~de 8%. 

A REDE EUROPEIA. 
A malha de hidrovias que se estende pela Europa Ocidental 

tem sua maior extensão concentrada nas vastas regiões de topogra- -
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fia plana ou levemente oodulada, que recobre a Holanda, a Bélgi- milhões de toneladas anuais de carvão, é que eles encurtaram essa 
ca. o Norte e o Noroeste da França. o Norte, Noroeste e Oeste da distância para. o Golfo do México em 500km. . 
Alemanha Federal e o Norte da Alemanha Democrática. E o sistema Mississipi-Ohio co.astitui-se na hidrovia de trá-

Dessa malha de 26.5km de extensão, e por onde anualmente fego mais intenso do mundo, sendo que, no Baixo Mississipi, tra
são tr.msportadas cerca de, DO mínimo, 370 milhões de tO!Ileladas fegam comboios de até sessenta mil ton,eladas de carg:L 
de carga, mais de 10 mil quilômetros são formados par canais arti- GESTÃO DA NAVEGAÇÃO ll'ITERIOR. . 
ficiais e O rest.ao.te por rios e lagos, ligando os principais centros de Nos Estados Unidos prevalece a f.tlosofla de usos múltiplos, 
proàução e consumo e portos oceânicos como Rotterdam. Amster- contemplando não s6 a navegação, como o controle de cheias. _g~
dam. Hamburgo e Antuérpia. Pela topografia suave da região, o ração de energia elétrica, irrigaçio e lazer. Do ponto de vista insii
sistema hidrbviário, dotado de banagens e pequenas quedas, está tucional, cada. entidade defme suas prioridades, recursos e estrum
quase totalmente canalizado por meio de sucessivos lagos represa- ração adequados, ap6s entendimentos prévios, fazendo com que 
dos. No rio Main, que no futuro integrará o Reno ao Damíbio, 41 nenhum aspecto setorial prevaleça autocraticamente sobre os de· 
ech.Jsas vencem um desnível de cerca de 300 metros, ao longo de mais. Todos os empreendimentos relativos aos usos comuns estão 
450km. enquanto cutras 27 eclusas estão iilsta.J.a.das nos quase sob a responsabil,idade de comitês de bacia. viabi.lizand.:>se assim 
300km. que foanam o trecho médio do Reno. a gestão conjunta. 

Com o ténnino da ligação Reno-Main-Dam\bio, feita' em Nos países da Europa a nOimatização, planejamento, im-
1994, ficou formada uma hidrovia que liga o Mar do Norte ao :Mar plantação, operação e manutenção da navegação interior são e:iir
Negro, atravessando, em seus 3.500km. uma das m.a.!s ricas e pro- cidas, em getal. por um organismo 'fedetal. havendo casos em que 
dutivas regiões da Europa Ocidental. a administração é compartilbada também com a iniciativa privada. 

Agora, Sr. Presidente, faça-se uma obsexvação à :rede na re- Há países como a Holanda, por exemplo, onde convivem hidro
gião da ex-União Soviética. Devo·dizer a V. Ex• que visitei a viasgeridaspeloEstado,outrasPororganismosespecialmenteii;t$
UDião Soviética por duas vezes, uma com o ex ..Senador Pompeu tituídos para esse fim e hidrovias administl:adas pelas comunida
de. Sousa. que àquela altura era o Presidente ~ Associação Brasi- eles locais. 
!eira de Imprensa em exercício, e eu era o Presidente da Ordem Na ex-União Soviética, a gestão das hidrovias era feita pelo 
dos Advogados do BillSil. Nessa ocasião pude comprovar a topo- Estado, dentro de um sistema gerencial de uso múltiplo. Os planos 
grafia razoavelmente plana. o que proporciona grandes extensões, de transporte eram estabelecidos em planos qüinqüena.is, em que 
n.aturalmente navegáveis., para as hidrovias formadas pelos rios se define a participação de cada modo de transporte. 
Volga. Kama. Don (ligado ao Rio Volga pelo canal Volga-Don), O Sr.OsmarDias- CollCede-me V. Ex' um aparte? 
Neva (que é o rio que banha a frente da Cidade de Leningmdo), - O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita boma. V. 
Svir e Dnieper. Essas grandes hidrovias ligam-se a S mares inte- Ex& completa a lacuna de cada discurso que se possa pronunciar 
riores: Negro, Cáspio, Asov, Báltico e Br.mco (oovegados também neste plenário. 

"'JX''' embarcaçõeS fluviomarítimis), e mais os lagos Oneg e Lado- O Sr. Osmar Dias- Quero associar-me a V. EX" ... lamen
ga. além de inúmeros canais, ligando principalmente os lagos aos tando também que um tema de tamanha importância não encontre 
mares interiores. - eco nos debates Desta Casa. Entendo que é a questão da reduç@ 

Na região asiática do tenitório ex~soviético, as prinçipais dos custos-nos ttansportes que viabiliza. um país. Sabemos porque 
hidrovias são as formadas pelos Rios Jenissei. Iriysb.. Obi e Ânco- os Est.3.dos Unidos não e:p.coD.tram concorrente nas exportações, 
ra. par exemplo, dos produtos àgrícolas, dos giios, para outros países. 

Transportando amJalmente cexca de SSO milhões de tonela- Porque os Estados Unidos optou peio tlaDsporte inteimodal, reu
das de carga nos seus 45 mil km. de cmso aproveitados, Õ sistema nindo as hidrovias, as ferrovias e as rodovias, mas com competêit- ..... 
hid.roviãriO soviético pOssui, em sua in.fii-estrug.na. D::Ws. de 100 cia, utilizando-se dos rectiiSOs nanuais, espalhando hidrovia.s nas 
eclusas, além de 10 mil canais artifi~s.. - regiões produtoras e, desta forma, permitindo o escoamento da 

Agora, Sr. Presidente, faça-se um paralelo com :a rede ame- . produção e a exportação a um custo reduzido, no que se refere ao 
ricana. -- --- - - - transporte. Pen:Iemos muito em tmlsporte para os nossos parceiros 

O sistema hidroviário americano f~ par40 mil km de do Mercosu1 Por exemplo, as distâncias que separam as regiõeS 
hidrovias é responsável por transporte anual - e chamo a atenção produtoras da Argentina do seu porto são, em média, 250 quilôme
de V. Ex• para o fato de como desprezamos o nosso sistema hidro- tros, enquanto as distâncias médias do Brasil chegam a 850 quilô
viário - só ali. naquela rede americana .• de mais de 1 bilhão e 250 metros. Isso significa que uma tonelada de comida, de grão. na Ar
milhões de toneladas de carga. Está subdivido. segundo a locação gOD.Iina, aJsta US$14 para ser carregada até o porto. No Brasil. em 
geogzáfica de seus cursos, da seguinte forma: bidrovias da Costa função do nosso sistema de transporte e das distâncias que sepa
Atlântica, hidrovias costeiras do Golfo do México. sistema do Rio ra.m as regiões produtoras dos portos, esse custo chega a ser duas 
Mississipi e Antilhas, dos Grancfus Lagos e do canal marltimo do ou duas vezes e meia superior ao custo contabilizado pela Argenti
São Lourenço, além de outras pequenas hidrovias da Costa do Pa- na. Assim, não dá para conCOII'ei'. Entendo bem o significado do 
cifico, Alasca e Havaí. · pOOnu.nciamento de V. Ex.a porque sei da importância que tem pafá 

Sua mais importante malha bidroViárla está localizada na a viabilização Dão apenas do selor agrlcoia. mas do setor industrial 
região Centro-Oeste do tenit6rio americaÍlo e é fOimada pela Ba- em especial, que a.n:a ainda com um alto custo de transporte para 
cia do .Mississipi, onde correm rios como- Ohio, TeDD.essee e Di- competir no mercado mundial. Parabéns a V. Exa~ 
nois. ·- . . O SR. BERNARDO CABRAL- Agmdeço a V. Ex', emi-

Naquela malha opera ainda um canal ligando o Rio Tennes- nente Senador Osmar Dias .. Devo dizer-lhe que um. dos pontos que=-
see ao Rio Tombigbee, ccmb.ecido por 'Tenn-Tom"~ VISaildo en- ia abordar mais adiante é o que hoje se convencionou chamar na 
curtar a distância para o Golfo do México em SOOk:m - e vejam a Amazônia. 
preocupação aí da inteligência na produção norte-americana -. só A estrada nãtiifai. naciuela re,glão é o ·na; ê o rio que com.a.Jl
para escoar, principalmente. a produção das reservas c:arlxmíferas da a vida. No entanto, há sempre alguém que prefere gastar milhõ
do Estado de Ohio, numa estiin.ativa iniciãl da ordem de deZOito e·s- e bilhões em uma rodovia- e posso citar a Transamazônica..:. 
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quando agora estamo& teDiando transportar de Cuiabl pam Porto 
Velbo e, depois, pela calha do Madeira até o município de ltacoa
tiara,. no Amazonas, a nossa soja. saindo pam o Atlân.tico. pela me
tade do preço. 

Por que as pessoas fazem cuvido de mercador? POiqUe 
quando o Brasil lançar esse produto no exterior pela metade do 
pteÇO, os grandes mercados intemacionais começatiG a sofrer o 
prejlízo. E, a partir dai, começa a sabotagem. 

De modo que agradeço a V. Ex" pela sua inlelveução, ple
namente coerente com a linearidade do meu disaJiso. 

O Sr. Romeu Tuma- V.Ex•mepermiteumaparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL -Cem muita hom:a. Sena

dor Romeu Thma. 
O Sr. Romeu Tuma - ilesGulpc-mc por inl=omp6-lo, Se

nador Bemando Cabia!. Mas V. Ex" ttaz ii baila um asstmto apai
xonante. pata não dizer que economicamente de grande valor, 
priDcipalmente par.!. o Brasil que possui várias bacias hidrográfi
cas, dcutie elas a hiclrovla Tiéft.P8I3Dá. Em visita recente a uma 
usina de açúcar e de ili:ool, o Senador Osmar Dias; oom os seus 
caobecimentos na área agdoola, obseivoo que há uma IOdução no 
custo do transporte da cana cm praticamente 50%, pelo uso do 
transporte modal O uso desse transporte pcanj1e que se vi buscar 
a mercadoria a uma distância bem maior do que seria possível com 
o ir.msportc rodoviário. A usina utiliza-se do transporte rodoviá
rio, do fetroviário e da bidrovia, tendo inclusive desenvolvido a 
tecnologia de CODS1mção das barcaças no próprio local Vcrif'I<)UC 
V. Ex" oomo o assunto é importante dada a quantidade de opor1U· 
nidades que podem surgir com o uso da hidrovia. V. Ex" mferiu-sc 
à Europa. Fiz um trabalho com a policia alemã DO Rio Reno; lá, há 
uma patw1ha que percotre peim~~DCD.temente aquele rio. As barca
ças de transporte. de várias toneladas. ponecem um Comboio de 

....ttcm pelo nómero e tamanho de cada uma. delas. Elas fazem um 
transporte intemacional. ou seja, da Alcllllllha pam a Holanda c 
para outros países. que se servem do mesmo leito de rio. Quexo 
cumprimentar V. Ex" e, em nome dos brasileiros, agradecô-lo pela 
oportunidade do seu di.samo, m espcmuça de que os invcstiJnen.. 
tos venham oom rapidez. Lembmia até a poute de Sauti. F6, onde 
uma hiclrovla WlÍI:lÍ São Paulo ao Mato Grosso. Esta poute está pa
ralisada por falta de investimentos. principahucDtc do Govemo Fe
deral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senado.- Romeu 'fuma. 
V. Ex" aboida parte do que, ao final. voo fazer chegar ils mios da 
Presidência da Casa. É um IIabalho de doze voíumes. denso, ela
borado, ao longo de seis meses inintemJptos. pela Assessoria da 
Liderança do Partido i"'ogn:ssista, chefiada _pólo Dr. Setti, que ain
da há pouco cu dizia ser, na minha consideração, hoje, um dos 
maiores especialistas na matéria tanto no- Brasil quanto no exte
rjor. Tenho a certeza de que a Presidência do l;;euado mandan\ pu· 
blicar esse alcn!ado tiabalho para que todos tenham conhecimento 
do que hli em Ielação ils hidrovias. em relação ao desenvolvimento 
sustentável do nosso País. 

O Sr~ Pedro Simon- V. Ex• me pemrlte um a~ llCible 
Senador Bemaido Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, nome Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Fclicilo V. Ex" pela importância do 
prommciamcnto. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado a V. Ex". 
O Sr. Pedro Simon- É doloroso falar no nosso Rio Gnm

de do Sul. Há 50 anos. o grande meio de transporte naquela mgião 
eia o hidroviário. V. Ex" conhece Porto Alegre e ,sabe que ali há 
uma série de rios. todos praticamente navegáveis. !amos de minha 
feira. Caxias do Sul. por água ah\ P0110 Alegre. Relegou-se esse 

tipo-de transporte a um plano terciário; sobreveio~ em.ão. o seu de
saparecimeDt.o. E nós frzeriros a loucura- a que se referiu o Sena
dor Osmar Dias - de fazetmos a maior parte do nosso tr.msporte 
por rodovias. Trinta por oento do que se produz no Brasil se pcnle 
nessa anarquia. desde a colheita até o transporte. A realidade que 
estamos vivendo é essa. V. Ex• falou ri:ruito bem sobre a Tmnsa
mazônica. É uma plada falar ua Transamazõnica, que poderia a1é 
ser constroída. ~ que, primeiro. tratássemos do problema da 
rodovia. E os rios navegáveis do Btasil? Por onde se anda. verifi
ca-seque há muitos rios. É uma realidade. De repente. o ex-Presi
dente JK deu impulso à indústria automobilística. Nada oontm. A 
soluçlio. para n6s. seria o tnmsporte rodoviário, era tudo para o 
transporte rodoviário. E o que temos hoje? Nada de rodovia. nada 
de transporte fblvial. nossas ferrovias sio um fracasso total, estão 
numa decadência total e as nossas rodovias tam.b&n.. Pelo menos 
se pudéssemos dizer: optamos par rodovias, e não há nada melhor 
do que as rodovias do Billsil. Thdo bem. Mas, não. Como não po
dia deixar de ser, as nossas rodovias, pelo volume de cazgas ttans
portado. não agõenwn por muito tempo. Portanto, o pronuncia' 
mcnlo de V. Ex" é de uma importância fundamental, oo momento 
em que estamos debatendo essa questão. N"ao se fala tanto em pri
vatização? Está aí talvez: um setor que JX'SSil até ser privatizado. 
Por que não olhar pam o transporte fluvial c pesquisar se pode oo 
não haver interessados na sua privatização? A vetdade, a dolorosa 
realidade, I§ esta: IIUDCa- e V. Ex• disse-o muito bem- vamos ter 
<XlQ<tições de competir em preços porque utilizamos massivamente 
o ttansporte rodoviário. que tem um frente muito caro. Não temos 
cmdições de competir c não é s6 com os Estados Unidos, não te
!IIOS coodiçõcs de competir com ninguém. Ao mesmo tempo cm 
que temos que aumentar a produção- que hoje é de setenta milhõ
es. uma ninharia. temos de duplicar, triplicar -, não se pode falar 
em competição real se uijo houver um transporte barato. E o nosso 
tipo de transporte é o mais cruc~ o mais ridlculo que podemos 
imaginar, Meus C!Ul!jXimenlos pela importância e pelo siguificado 
de mais esse pra!llll!CiaDieto de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Bemaido 
Cabral, O tempo de V. Ex"Mtá CSg9fado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, voo pedir 
~ a V. Ex" pam responder pelo meuos o aparte do Sena
dor Pedro Simou c, as últimas quatro folhas do meu di.sam;o, gos- -
taria que V. Ex• as considerasse como lidas, Para não invadir o 
tempo do outro Ollldor. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está conoedido um 
tempo adiciona! a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. 
Senador Pedro Simon., veja V. Ex .. o que é cruel, ~usar o 

teimo que V. Ex .. acaba. de registm:r:: o frete :rodoviário é o mais-
caro do mundo; depois vem o fcnoviário, c, por último, o mais ba
rato, o menos mstoso, o frete marl:timo, porque oeste a estiada é 
natural, não !'1"cisa ser oonstru!da nem =ada. E, no cnlan!o, 
:relega-se isso talvez porque não seja uma fonte de conupção no 
sentido do quanto as pessoas podem cnricar na oonstrução de. es
tiadas que da! a pouco cslão esboracadas ou na coos1mção de fer
rovias- como V. Ex• citai -,que estio abandooadas O fato é que 
nio se encara com a devida seriedade um assunto dessa natureza. 
desse porte. que, sobretudo, economiza divisas den1m c fom do 
Pais, reduzindo, inchlsive, os rustos de alit!'!Mtação, corilo bem sa
lientou o Senador Osmar Dias. 

O Sr. Geraldo Melo- Petmita-mc V. Ex" um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte a V. 

Ex". 
O Sr. Geraldo Melo - Senador Bemaido Cabral. gostaria 

apenas de cullljKimen!i-lo pela sua importante contribuição ao de-
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bate sobre o problema do transporte no BrasiL É uma das coisas 
que temos dito seguidamente às pessoas que se preocupam com 
essa matéria.. Na Região Amazônica, onde a natureza construiu 
uma rede viária. alguma parte dessa rede que não pode ser utiliza
da é tomada como inexistente. mas a imensa malha que já existe 
apenas necessita de acessos à .infta-estrutnm de apoio e à grande 
frota que surgiria se alguém desse prioridade à construção de hi
drovias neste País.-A ·ocupaçãO e a penetração da Amazônia coos
tin.lirão um desaí10 quase intransponíVel se quisermos, ao mesmo 
tempo, afirmar nossa soberania naquela região e preservar o meio 
ambiente, como é o nosso dever e o desejo dos brasileiros. Sena
dor Bemardo Cabral, acredito que V. Ex* agita. com o seu discur
so. com a competência que o caracteriza e oom a seriedade e pru
dência com que coloca a questão, nm dos problemas de maior im
portância para a coostruçilo do futuro deste País. Da mesma ma
neiia como Dão se compreende - taDlas vezes o nosso Co!ega:Se
nador Beni Veras tem-se Jl13lrifestado sobre esse assunto -,que, 
eJJlre o Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, não se ieuha 
construído ainda uma feirovja modema e eficiente, q1ie atenderia. a 
maís de 50% da economia naciolllll que tmfega naquele lredlo. 
Não se compreende que com o sistema viário feito ria Amazônia, o 
Brasil não tenha descoberto que ali seria mais barato utilizar o que 
a :r;taturezajá. fez do que construir estradas que ninguém consegue 
ma.II1er, estradas que precisam ser pavimentadas, asfaltadas, con
servadas e que, atualmente. não Ievain a lugar algum. Meus para
béns a V. Ex', que está dando uma importaute contnbuiçilo ao 
nosso País. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senado< Gexaldo Melo, 
V. Ex•, que foi Govemador de Estado, assim ~o o Senador Pe
dro Simon, traz a experiência daqueles que cuidam de dar ao seu 
torrão natal- ou, pelo menos. àquele &tado que lhe deu um man

-dato de Govemador para gerir os seus recursos - uma prova da 
proficiência que deve nortear a conduta do homem público. Eu 
agradeço a V. Ex" o aparte. 

Vou COD.cluir, Sr. Presideme.Iembr.mdo, para tomar o mote 
proferido pelo Senador Gexaldo Melo. que, realmente, a prioridade 
máxima deve ser reativar o transporte hidroviário na A maz&:ria. 
Em função de sua extensão tenilorial, é na Amazônia que se preci
sa de transporte eficiente e bata.to. Nessas condições. o 'set.or hi
deoviái:io desempenhará papel relevat~te. 

E aqui faço questão de e!llbJ!tir este paiãgnúo, que deve 
IllliiC3r a sessão de hoje do Senado. E uma gxando falácia cliur que 
nossos rios :oavegâveis estão JOCaijzados na região errada,. pois 
nossos rios estão no local comto. E na Amazônia, onde as gran
des distâllcias exigem menores custos de U>uisporte, oride nossos 
melhores rios se encontram.. , 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Senador, antes de 
V. Ex• enceuar, gostaria de merecer um aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com a anuência do emi
nente Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador José Roberto 
AIIuda, o tempo do Senador Bernardo Cabml, com a aquiescência 
da Mesa, já foi ultrapassado em treze miiwtos. Mas V. Ex• faz o· 
aparte rapidamente. Tenho certeza de que V. Ex• vai _enriquecer o 
pronunciamento do Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Não só enriquecer, se V. 
Ex• me pemrite. mas teremos também a prova democrática da Pre
sidência ao permitir o aparte.. 

O Sr. José Roberto Arruda - Muito obrigado, Sr. Presi
dente, muito obrigado, Senado< Bemardo Cabxal. Gostaria apenas 
de acrescentar que um dos trabalhos mais interessantes sobre geo
política de VIaDna Moo& falecido recentemente, ttaç:ava exala
mente o paralelo entre os rios brasileiros. os rios da América do 

Sul e os rios da América do Norte, parn. traçar também um paralelo 
entre os modelos de desenvolvimento do hemisfério sul e do he
misfério norte. E ele falava exatamente dos rios da Amazônia. É 
claro que a baixa densidade <Jemográfica na região norte do País 
ainda não levou oS estudiosos a verem que a estrada mais barata é 
aquela que já existe, que são as vias fluviais. A construção de 
eclusas e as retiflCações necessárias pua o uso econômico das hi
drovias brasileiras devem ser a prioridade do nosso sistema nacio
lllll de tiansportes, seguidas de uma segunda, que é exaiamente a 
ferrovia, porque embota mereça um investimelllo inicial maiS alto, 
ela é perene e tem um custo de manutenção muito mais baixo se 
comparado ao que tem sido, erroneamente, a prioridade nacional. 
que são as rodovias. Parabenizo V. Ex- pelo oportuno pronuncia-
mento. - -

O SR. BERNARDO CABRAL - Eu me parabenizo por 
ter ouvido V.Ex•, engenheiro que é e conhecedor da matéria. 

Sr. Presidente, Deus me deu, além da graça de ter nascido 
no Amazooas, a visão de que nenhum homem público pode ser 
egoista. O eminente Senador José Roberto AIIuda falou em Vian
na Moog. Ao cabo e ao fu.!:! <1o meu discurso, cabe cliur que Vian
na Moog tinha uma frase· precisa: que serve para tudo na vida. Ele 
dizia.., nessa obra sobre os rios da Amazônia, que "os rios sempre 
conseguiam atingir os seus objetivos. porque sabiam contomar os 
obstáculos que vinham surgindo a sua frente". 

Neste momento, teoh:o obstáculos de falar penmte V. Ex'. 
Estou contomando todos eles,. esperando que me tenha saído com 
eDgenho e arte, para dizer, portanto. Sr. Presidente. qu:e aqui se en
contra o trabalho sobre o papel das hidrovia.s :rio desenvolvimento 
sustentável da região amazôni.ca. 

Sr. Presidente. retomando a leinua., a experiência intema
ciona1 quanto aos aspectos de gestão temdemonsD:ado que a solu
ção mais adequada é a de se adotar, como unidade básica de ges
tão, a bacia hidrogiáfica. A Inglaterra, por exemplo, adota desde 
1973 um 1.iniCf1 6tgão ~gestão que é denominado "Autoridades 
Re&ionais da Agua", e a política defmida pelo ''Conselho Naciooal 
da Agt:ia".Nos Estados Unidos, as vias navegáveis que são geridas 
pelo "corpo de engenheirOs dos Estados Uoidos". que é supervi
sionado pelo "Conselho de Rean'SOs Hldri.cos", e coordenado e 
planejado pelas ''Comissões cie Bacias Hicirognlficas". 

A legislaç;!o relativa as águas, nos países citados, deillOOSc 
tra a existência de aspectos comuns: na experiência desses países, 
onde o controle a utilização da águas são efetivados dentro de uma 
perspectiva de gestão global dos recursos hidricos. A França. por 
exemplo, criou- o "Código da Navegação Fluvial" que inclui os 
conceitos e definições básicas aplicáveis à navegação interior~ uso 
múltiplo das águas e o uso prioritário da navegação, áreas de do
minio, administiação, embarcações, operações de teaninals, traba· 
Ibo e segurança do sistema fluvial. Esses países possuem uma le~ 
gislaçilo espeeíflCa para o selar hidrovürio, totalmente desvincula
da da legislaçilo pertinente à navegaç;lo marltima. 

Em relação à segurança da navegação. a experiência inler
nacionai tem demonstrado a importância. de efetua.r investimentos 
em sistemas de rádio-comunicação e radar nas embarcações, além 
dos outros sistenías convencionais amplamente difundidos. 

O desenvolvimento do selar depende, em grande parte. da 
existência de uma mentalidade hidroviária. 

Nos países onde o modo hidroviário assume papel relevante 
no l:cUlSparte de cargas, os fretes se mostnuD. compafíveis, devido 
a diversos fatores, entre eles o que se denOillina ''bolsa de frete". 
procurando tomar o modal mais competitivo. Por outro lado, pro
curam-se soluções mais adequadas a cada região. simplificando-se 
as ~ e baixando-se os custos, com soluções, Como por 
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exemplo, de a pr6pria família atnar como tripulação da erilbarca
ção. 

LIÇÕES A SEREM APRENDIDAS: 
- Todos os países desenvolvido& priorizaram a Navegação 

interior como instrumento fundamental do seu processo de desen
volvimento. 

- A importância da navegação interior é de tal magnirude 
que pa!ses de diferentes orientações participam em forma de con:_ 
gestão da utilização deste meio que a natureza ofereceu (Europa e 
Ex-União Soviética). 

- Todos os países que desenvolveram a navegação interior 
estabeleceram uma estrutum normatiza.dora e de planejamento em 
seu mganograma administr.ltivo, com alto nível de profissionaliza
ção, pois são programas e projetoo; de longo tempo de matmação. 

Sr.Presidente, SI's e Srs. Senadores: 
Tomei conheci.meD.to que o Eminente Ministro dos Tr.ms

portes. Odacir Klein. está reestruturarido a organização funcional 
do Ministério dos Transportes, em conjunto com a dos demais Mi
Distérios. nioti.Vo da Refotmp. Administrativa eri:i-i:Ursó? promovida 
pela MARE- Ministério da Administração e Reforma do Estado. 

A tefODDU!ação afeta ao Ministério dos Trausportes prevê 
três novas Secretarias, destacando-se: a Secretaria de Transportes 
Terrestres - iDciuindo ai os Departamentos de Transporte Rodo
viliio-D1R e o Ferroviário-D1F- e a Secretaria de Transportes 
Aquaviários - com o Departamento de Marinha Meromte, o De
partamento de Portos e o Departamento de Hidrovias. 

Ressalta-se que, pela primeiza vez, o Setor de Hidrovias 
será IIatado como um modo de transportes oo-lado de qualquer 
outro setor. 

A pruposta para couduzir o DepartameDio de Hidrovi.as será 
o fortalecimento do setor como um segmento da Engenharia de 

...:IIansporte, com o maior enfoque a pata a prestação dos sezviços 
hidroviários. --- -

Assim. será dada a máxima prioridade à prestação dos ser
viços. ao invés da. engenharia de COD.Sb:ução da infra-estrutura da 
hidrovia. Isto quer dizer que os pressupostos básicos do serviço de 
transportes serão buscados com a máxima eficiência, quáis sejam: 
segurança. confiabilidade, rapidez; e pontualidade 

Também. setá meta primordial o melhoramento e reativa
ção dos segil:ientos hidroviários já cljsponíveis.O País conta como 
disse com 40.()()()k:m de rios navegáveis sendo que, destes, cerca. 
de 2D.OOO localizam-se na Região Amazônica. . 

Assim, é prioridade máxima rea!ivar o transporte hidroviá
rio na Amazônia. Em função de :ma extensão territorial, é na Ama
zônia que se ,Ireeisa de transporte eficiente ,e barato. E nessas con
dições o setor hidroviário desempenhará papel relevante. 

É uma grande falácia dizer que nossos rios navegáveis estão 
localizados na região en:ada. Pois nossos rios estio no local COiro

to! É na amazônia onde as grandes distâncias exigem menores 
custos de transporte, e é lá. onde nossos melhores rios se encon
tnun! 

O que se precisa é encarar o transporte hi.droviário sob o as
pecto comercial possuindo boas "estradas" (hidrovias), tendo veí
culos potentes e de te=ologla atttal (embarcações), além de portos 
fluviais eficientes. No caso do transporte hidroviário, a cadência 
de despacho e recebimento de mercadorias devem sob:epujar o 
predicado da tapidez do veículo. Como exemplo, cita-se o soja e 
seus derivados que, quando transportados por hidrovia pelo siste
ma existente no Estado do Rio Gnmde do Sul, resulta mun proces
so muito mais nlpido que pelo modo rodoviário, dadas as CODdiçõ
es -de volume. capacidade da frota e eficiência na carga e descaiga.. 

O transporte hidroviário é uma atriOOição constitucional e p 
Estado necessita ser eficiente em suas ~õuições. Nessas condiçõ-

es, será dado maior enfoqu.e na "desfederalização" dos :rxmos flu
viãís, ·através de licitação pública. Às empresas de navegação. 
prestadoxaS de serviÇo público, também serilo cobradas: eficiência, . 
bons serviços prestados e a preços justos. 

Por isso, Senhoc Presidente, Senbota.s e Senhores Senado
res, apoio e louvo a reestruturação do Ministério dos Transportes. 
conduzida pelo Ministro Odacir Klein. e peço o apoio dos meus 
Nobres Pares. 

5) FiDalmente, Senhor P=idente, Senhoras e Senhates Se
nadores: 

Deus me deu, além da graça de ter nascido no._Amazonas, a 
visão de que nenhum homem ptíblico pode ser egoísta. 

Encomendei à Assessoria Técnica do meu gabinete de Líder 
do Partido Progressista um trabalho. que orientei fosse o mais 
exaustivo e abrangente p:>SSÍvel com o títolo "O Papel das Hidro
vias no Desenvolvimento sustentável da Região Ama.zônica". A 
Assessoria Técnica trabalhou de DlJil'ÇO a junho dCste ano, tendo 
produzido um rico e substancioso documento em 10 capítulos e 3 
8lleXOS,, com oerea de SOO páginas. 

Neste instante Senhor Presideme, gostaria de compartilhar 
este b:abalbo com as Nobres Senadoras c Senadores, notaclameme 
da Bancada AmazOnica. solicitando que a Gcífica do Senado Fe
deral imprima este documento para que todos tenham um exem
plar. 

Creio que, assim. estarei contriblindo pam o nivelamento 
de informação e para que os debates mais se enriqueçam e possa
mos melhor colaborar com o desenvolvimento do País, dando 
acesso a Parlamentares, Estudiosos, Professaes, Pesquisa.clcres, 
Çonsultores e Autoridades. 

Muito obrigado. 

Dwante o discurso do Sr. Bermrdo Cabral, o Sr • 
José Sarney, P_reside111e, deixa a catkira da presidência, 
que i ocpjxzda pele Sr. Levy Dias, 3(J Secrd&río. -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa escia=e ao 
nobre Senador Bematdo Cabral que a sua solicitação podeiá ser 
atendida, de oonfomúdade·eom o.§ Z' do art. 210 do Regimento 
Interno. . 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço a pa- _ 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Valmir Campelo. 

, O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presideme, SI's e Srs. Senadotes, o Gover
no Federal muito tem discutido, nos úhimos dias, o chamado Cus
to Brasil Sei que esta discussão, dentro de alguns dias, estará esta
belecida aqui no Congresso Nacional, mas aproveito a oportunida· 
de para apresentar algumas questões sobre o assunto, que conside
ro fundamentais. 

Vou me prender mais aos aspectos relacionados com o Dis-
ttito Federal, onde faço politica e onde eaem cargos no Poder 
Executivo. Brasília possui hoje uma das mai(l['e$ taxas de desem
prego do Brasil. acima de 15% e com cerca de 128 mil desempre
gados, em números absolutos. No entanto, segundo infoxmações 
do SINE- Sistema Nacional de Emprego-. todas as semanas, al
gumas centenas de vagas ficam sem preenchimento por falta de 
profissionais qualificados para preenchê-las. Há empresas concei· 
tuadas, principalmente no ramo da construção civil que confes
sam praticar a importação de proflSsionais de outias cidades para 
executar determinados projetos na Capital FederaL 

Por tudo isso~ preocupa~ me perceber que a tentativa de re
dução do Custo Brasil tem como um dos seus destaques a suspen
são da oon!Iibuição das emp=as para a manutenção de entidades 
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do porte do Senac. Sei que há outms instituições lamb.!m impo<- O p:ópr:io governo 3dDiite que pàra cada real arrecàdado 
tantes na mesma discussão, enlze aS quais incluo o SENAI. mas existe pelo menos cutro sonegado~ ou seja. a sonegação, no BrasiL 
gostaria de me Jrellder ao Serviço ~acíooal de AJrelldízagem Co- C<lri<SpOIIde a 50% de toda a ecooomia teoricamente tnl>utáve( 
meroíal, entidade com a qual mantive esm:ítas relações quando fui O ímportaDte e agradável noticiário Dia-a-Dia, da Rede 
admíDísttador da cidade de Taguatinga. Bandeirante de Televisão, em sua edição dessa tezça-feira, auun-

Pelas cinco unidades opemc:iaoais do Settac, no Distrito Fe-- ciou o pmp6sito do govemo de reduzir o limite de isenção salarial 
detal, posso afumar que passariio, este ano, mais de 33 mil alunos, para efeito do Imposto de Renda, atingindo, assim, os trabalhado
o que supera a IXJaial até da própria UIIÍVersidade de Btas!lia. res de baixa renda que hoje se apham dispensados do tnl>uro. É o 

Estoo convicto de que uma das principais saídas para com- falso conceito de "ampliar a base tributária", que tomará ainda 
bater o desemprego em Brasilia e no testo do Pais é a qt•aljficação maior a falta de dinheiro na baixa classe média, sem oferecer qual
profissional A contribuição que as empresas pegam, propoo:íonal quer gar.unia caúJável de que o verdadeiro problema, a sonega
à sua folha de pagamento, para a maDUtenção do Senac, tem sido ção, será atacado com fmneza. c determinação. 
bem aplicada e isso pode constatar quem acom.paDba os tiaba.lhos O COilJrabaDdo 6 uma atividade vitoriosa, a ponto de apre-
daquela instituição. sentar, em grandes capitais, verdadeiros mercados livres, muitas 

Em Brasilia, podemos destacar um dos seus projetos como vezes patrocinados pelo piÓprio Poder Pl!blíco. Não é preciso ir 
inícíaliva das mais revolucionárias para a formação de prolissi<>- muito longe para ver a livie ação dos muambeiros. 
naís. Tmta-se da Escola Aberta de Infomtálica, mn Jmjelo .desen- Em São Paulo, um dos tentáculos da sonegação está rece
volvído pelos técnícos lmtsílienses e que o Senac está acompa- bendo f<>:te COIIIb:!te da Receita Federal. A carga pesada que chega 
nhando e apoi.ando<leSdt,.o início do ano, para le\1!Í·lo a todas as allavés do Aeroporto de Cumbica se tomou tão abusiva que acor-
cidades brasileiras. dou as autoridades, hoje empeDhada.s em moralizar aquele que é o 

Essa Escola atende, mensahnente, a mil e quinhentos alunos princípal pcxtiio de entrada pam os bens e produtos impostados 
-jovens, na maioria -, em duas unidades: uma no Plano Piloto c pelo Brasil. 
outra em Taguatiuga. Através dos 120 COIJI!'!tadores inslalades, a Em sua edição do úhimo domingo, o jomal O Estado de S. 
Escola coloca i disposição dos interessados um m~lodo em que o Paulo faz uma ampla e importante cobertura da questão, que hoje 
estudo da infOIJllática ocorre num processo quase de autt:xijdática. trago ao conhecimento da Casa e cuja trarJscrição solicito. 

O aluno determina o seu pi6prio horário, os dias da semana Vale ressaltar, preliminarmente, o gigantesco esforço edito-
em que frequentará a Escola e os sistemas que ~tende ap-ender. riai do veter.mo e respeitado ''Estadão'', que, sob a retranca ''Cone-
Tudo isso graças à visão de mercado que o Seuac desenvolveu, xão Onobica", levantou e vem acompanhando os desdobramentos 
buscando sempre formar prorlSSionais que possam ser absolvidos _ das denúncias que fommlou, nelas .incluindo a apreensão do 
pelas empresas. isto é o que me impressiona· e, ao mesmo tempo, Boeíng pertencente i fuma do Govemador do Estado do Acre e 
me pxoocupa. Ao discutir aqu~ no Senado Fedetal, a redução do ' que foi apanhado em tlagmnte de importação de mercadorias sem 

_Custo Brasil, não poderemos pemritir que uma instituição como o documentação- contrabando, em oo.tras palavias. 
Senac seja ameaçada. Na verdade, não devemos nem mesmo ad- A matéria de domingo tem um objetivo mais amplo, "Eva-
mitir que esse processo de debate dos problemas nacionais quebre são de Divisas"~ e abre com o titulo ''Receita não acaba com cor
o entusiasmo dos técnicos que lutam contra o desemprego e pela rupção em Cumbica11 e a legenda "apesar das denúncias, flscaliia
melhoría da qualidade do II:Ibalho neste País. ção conlinua com problemas - e esquemas de contiahando e sane-

Tenho visto o Senac rediscutindo os seus c:wSos com os gaçãosobrevivemnasfronteiras~nosmaioresportosê:aeropoxios 
sindicatos patronaiS, visando asseguxar a elevação do nível de em- do País". 
prego.. Recentemente, isso foi feito com todos os CUISOS'relaciooa- Isso envolve uma qUantia formidável, como prova a repor-
dos com a área de hotelaria, de turismo, de técnicos de laboratório tagem: "Por causa dessa bagunça aduaneira, tributaristas, e espe: 
e muitos outrossetores. · cialistas em comércio exterior calculam que o Tesouro deixa de 

No momento. patrões e empregados ~em sobre a im- an:ecadar, por ano, no mínimo R$35 bilhêies em impostos". E vai 
portâncía da qualificação profiSSional. Até a Eseola Aberta de ln- além. na apresentação de mímeros smpreeudentes e revoltantes: 
formática desloca parte da sua esttutura do ''Senac na Empresa", "A montanha de diDbeiro não IeCOihido chega a R$85 bilhões, 
possibilitando que até trabalhadores ~ tenham nm primeiro quando entram na conta os R$50 bílhões sonegados internamente, 
contato com o computador: a máquina do futuro, mas já tão pre- coafotme levantam.ent.o da pt6pria Receita". Transformar esses V a-
sente em nosso meio. . lares monetários em produtos, calcular seu ímpacto objetivo na 

Sras. e Srs. Senadores. temos a obrigação de zelar pelo fu- econa:nia nacional ganha contamos gigantescos, segundo o Esta-
turo do Senac, e espero que o Senado Fedem! seja o ponto de apoio dão: ''n:presenta quase um quinto do Produto Interno Bruto (Pffi), 
que o Setviço Nacíooal de Aprendizagem O::mm:íal Jlli'CÍSa. um terço da divida externa e quatro vezes o vala: do Fuudo Social 

Eia o que linha a diur, Sr. Presidente. (Muito bem!) de Emergência (FSE), criado no Govemo de Itamar Franco para 
sustentar o Plano Real" 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a polavm ao Mas · ,_ ..,.:,_..,.~ .........,.,.~.. tn"buta -
breS __ ,_N lxrJ · . elUS~-.----..--em çaonegan-

no eua.uu.r a ~- doessesvakes-seriammuitomaiores! 
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncía o se- O tributarísta Ary Oswaído Mattos Filho, ex-Presidente da 

guínte díscuiso. Sem revisão ~o omdor) • Sr. Presidente, Sr's e Comissão de Valores Mobilihios (CVM), acha que o rombo che
Srs. Senadores, a gmnde desgraça nacional é a miséria. alirmeí. ga a R$150 bilhões- e ainda ressalva: "mas até esse rota! é um nú
ontem, em discurso pronunciado neste plenário. Hoje, venho com- mero COilSelVador'', no que recebe outro valioso apoio, do jurista 
pletar a explicação, apontando uma das raizes do Jmblema: a eva- Ives Gandm Martins. 
são fiscal, a sonegação que nega aos brasileiros a contribuição de- Deve-se louvar, todavia, qualquer ação voltada para reduzir 
vida pelos que se furtam ao pagamento dos tn'butos. E ao roscar esse quadro dantesco e predatório da economia nacional, como a 
as origens da sonegação, ellCOII!r.rmo<; a impnnídade, virus flores- ptaticada no Aeroporto de Cumbica. Segundo O Estado de S. 
cente nos organismos públicose privados do Pais. Paulo, 34 funcionários gmduados da Receita Federal já focam dali 
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removidos em conseqüência das apurações efetÜadas, pois o ''novo 
inspetor da Alfândega, flavio Dei Comnni, iniciou uma investiga
ção logo ao assumir o 'Cargo e quase todos os dias registra uma 
ocorrência". 

Os primeiros resultados positivos, portanto, começam a 
aparecer- e, talvez devido a isso, as apreensões também se tornam 
viSíveis, pOrqUe resUltam da surpresa pregada aos contrabandistas: 
onde antes havia a certeza do trlfego seguro e t.ra..l:lqüilo para SDas 
muambas, existe, boje, uma fiscalização mais atenra e menos vul
nerável ãs se<luções dos corruptores. 

Foi" nesse contexio, pOde--se-acreditar agora, que o avião 
pertencente às empresas do Governador do Acre se viu apanhado 
pela Alfândega de Cumbica. Sim, porque o Boeing 727, balizado 
com o nome de Matmnd Cameli já tem uma história de in:egulari
dades e de suspeitíssimos cun:ícu1os cadastrais. O jornal C9q-eio 
Braziliense. em sua edição de hoje, é quem coiJ.ta: 

"O Procurador Regioual de República João Ro
cha já cooSeiuilr. descobrir que o jato seryiu antes (de 
servir à TCA) a outra companhia nacional. No ano pas
sado, tioha o preflXo N502-A V e foi axrendado pela 
Companhia de Fxetamentos Aéreos Air Vias, sob a ma
trícula PP-ARJ. Agora. voltoo ao Brasil com o prefixo 
N580.CR." 

E ácrescenta o jcmal. brasiliense:-

''No aeroporto de OJmbica circula a informação 
de que o antigo N502-A V teve de deixar o Brasil apres
sadamente. para escapar a um suposto mandado de bus
ca e apreensão". 

Culminando o verdadeiro cipoal de suspeitas e de irregula~ 
riélades confmnadas, o Governo do Bxasil declarou o "perdimento 

administrativo", o conflSCO da aeronave e da carga, como se vê na 
matéria que também integro a este proOllnciamento, para que os 
Anais da Casa registrem a verdadeD:a versão do grave prqblema 
que, mais uma vez. expõe negativamente o Acre aos demais brilsi
Ieiros. 

O lado positivo de tudo, Se. Presidente, está nos primeiros 
resultados oferecidos à opinião pública: a Ditiâança de mentalidade 
e de atitudes na Alfândega do prinéipal aeroporto de importação, 
Olmbica, e o -oonflScO-de uma aeronave irregular e de sua carga, 
também irregular, mesmo tendo como madrinha e prov~vel pro
prietária a rliD13. do goveriiador de um Estado. I'nfortunadamente, 
o Estado do Acre, que tenho a honra de representar no Senado Fe~ 
dera!. . 

O Acre, todavia, é muito mais do que isso, do que as notí~ 
cias negativas que o conímam ãs págioas policiais. O Ai::re -é uma 
terra generosa, de povo ordeiro e trabalhador. que s6 precisa de in
CeD.tivo e de rerursos para mOstrar suas verdadeiras qualidades -, 
como. efetivamente. mostrou noS perlodos em que teve seus desti
nos confiados a eqUipes comprometidas apenas com o progresso 
social e o desenvolvimento econõmico, as adminsitrações lidera
das pelos Govemador;os_<io PMDB. 

Concluo, Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadon>$. reaíumando 
minha confianÇa no soerguimento do Bxasil e de seu povo, que só 
se daiá através da eliminação da miséria em instáncia fmal, faça· 
nha que tem no combate à corrupção e à impunidade a primeira 
etapa obrigatória. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NA· 
BOR JÚNIOR EM SEU PRQNUNCIAMENTV: 

Evasão de Divisas 

RECEITA NÃO ACABA COM 
CORRUPÇÃO EM CUMBICA 

Apesar das denúncias, fisca&nção éontiDua oom problemas 
e esquemas de contrabando e sonegação sobrevivem nas 

fronteiras e nos maiores portos e aeroportos do País 
Durante dois meses o Estado publicou uma série de reporta

gens sobre os esquemas de COIIUpção que tomamm conta dos por
tões de entrada e saída do País. Sem fiscalização eficaz da Receita
Federal e alimentados por uma rede de propinas, as fronteiras e os 
ma.iores pxtos-e aeroportOs bxasileiros estão escancarados. Nos 
territórios da sonegação e do contrabando também ciiculam tone
ladas de drogas e axmas. Barcos. caminhões. cairos e aviões carre
gados de mercadorias entram no País. atxavessam as estradas e 
rios e Clllzam o espaço aéreo sem prestar contas ao FJ.SCO ou à po
lícia. Quando ocone uma apreensio. descobre-se o tamaDbo das 
falcatruas. Hã um nres um Boing 727' cheio de equipamentos 
aeronáuticos, foi retido em Cu~rL.;ca com documentação irregular. 
O douo do avião é o governado:: do Acre, Orleir Camely (PPR). 

Por cansa dessa bagunça aduaneira, tnlmtaristas e especia
listas em comércio exterior ca.J.culam que o TesOuro deixa de arre- -
cadar por ano no mínimo R$35 bilhões de impostos. A montanha 
de diDheiro não recolhida chega aos R$85 bilhões quando entram 
na conta os R$50 bilhões anuais sonegados internamente, confor.:
me levantamento da própria Receita. Representa quase um quinto 
do Produto Interno Bruto (PIB), um terço da divide extema e qua
Jro vezes o valor do Fundo Social de Emergência (FSE) criado no 
governo de Itamar Franco para Sllstentar o Plano Real 

Mesmo assim são estimativas feitas por baixo. O tributarista 
Ary Oswaldo Matto:> FLiho~ ~x~presidente da Comissão de ValOres 
Mobiliários (CVM), acha que o rombo chega a R$!50 bilhões 
''Mas até esse total é um mímero conservador'', observa. O jurista 
Ives Gandra Martins concorda com Mattos FJlbo. 

·As divisas que escoam pelo ralo do tráfico de drogas e de 
a.n:nas pesadas estão ain.dà:.mais djstantes dos olhos das autorida-

- eles. Do Paraná ao A mazni,a_s, a Polícia Federal reconhece que nãO- -
tem condições de reprimir oS trafiCantes com eficiência. Na região 
de Foz do Iguaçu (PR), a PF conta com menos de 80 homens para -
cobrir 250 quilômetros da fronteixa. fluvial que separam o Brasil 
do Paraguai e da Argentina. ''É impossível conter o contrabando 
de an:nas nessa área", diz o delegado-adjunto de Foz, Airton Vi
cente. 'Teaho poucos agentes para attiar nas 77 cidades sob minha. 
jurisdição", completa o tilular da PF de Campinas. Ademir Toro, 
responsável pela fiscalização do Aeroporto de Vl!aCopos. 

Do lado da Receita Federal a situação é mais grave. Para 
controlar todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Bra
sil, a repartição dispõe de apenas 5. 742 auditores fiScais. A Recei
ta não dá conta das fronteiras nem da evasão intema. De acordo 

. com o-docmnento do Ministério da Fazenda. as 7.248 maiores em~ 

. presas do País, respoosáveis por 71% da anecadação dos princi- · 
pais impostos (lOF, IPI, Cofms, e PIS), souegam em média R$1 ;1 
para cada R$! recolhido. 

No varejo da son.egação. existem todas as artimanhas que a 
mente humaua pode imaginar. Na quarta-feira da semana passada, 

- um ônibus de sacoleims que se dirigia ãs lojas de Ciudad del Este, 
no Paraguai. parou em Cascavel (PR) para contratar os SCIViços de 
um tipo novo de profiSSional-- o 1'laranjinha". Como cada passa
geiro só pode comprar US$250 em mercadorias no outro lado da 

- fronteira, o jeito é preencher as poltronas vazias pam aumentar a 
cota. Paga-se uma pequena gorjeta ao laranjinha para fugir da pro
pina, mais cara. do fiscal. 
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Em Mmaus. o jogo é mais pesado. criada ·em 1967, a Zona. 
Franca dá isenção de vários impostos para prOOutos-inontados lia 
região com componentes estrangeiros. OCoire que boa parte des
ses produtos chegam à A.maz<1Dia praticamente promos. OUtro lote 
de mercadorias é desviado para outros Estados sem passar pelas 
lojas locais. Essas operações dão um prejuÍZO de R$4 bilhões 
anuais aos cofres p6blicos e denubam os ~mentos que susten
tam a existência da Zona Franca: a criação "de empregos e o desen
volvimento industrial 

Por enquanto. a única investigação em curso se Iefere ao es
cândalo oo Aeroporto de Cumbica, que temrinou com a transfe
rência de 34 funcionários graduados da alfândega. O inquérito ci· 
vil público aberto pela Procuradoria da República em São Paulo já 
tem 18 volumes e a Polícia Federal planeja. ouvir mais de 50 teste
munhas e suspeitos. Um dos b:allsfericlos, Norio Sano, já esteve 
preso em Foz do Iguaçu ames de tmbalhar no aeroporto paulista. 

Agora a Procuradoria quer saber, por exemplo, por que aJ. 
guru: dos auditores afastados têm patrimllnio incompativel com o 
salário bruto de poooo ~de RSS mil Eutxe os in•estigados, há 
funcionárioo públicos que atuam na coostrução civil, são donos de 
plaDlações de cale, baras e emp.-esas agropecuárias. Nas decl.ua
ções de bens de um único auditor aparecem dois ca.trOS, duas ca
sas, dois sítios no interior, j:Sias, cheques de viagem e ações da Pe
trO!ris. Outm funcionária, boje de licença médica, é doua de 79 
imóveis.-· 

O novo insperor da Alfândega, Flávio Dei Comuni, iniciou 
uma investigaçio logo ao assumir o cargo e quase todos os dias re-
gistra uma ocoa:êocia. Na sexta-feira. foram apreendidos US$150 
mil em mereadorias contrabandeadas. Mas está longe de en-adicar 
o esquema de cobr.mça de propina em Cumbica. Há duas semanas, 
Dei Ommni recebeu um oficio do Procurador João Francisco da 

..Rocha Fx.Iho infOIIJlaildo..o que a rede de comJpção ainda estava 
de pé. 

A equipe do Ministério l'l!blico descobriu que os ''muam
beiros'' criaram um novo expediente para burlar o Fisco: concen· 
traram-se nos econômicos vôos cbarters ou excursões em grupo. 
A operação consiste em fazer cada um dos adultos viaja:( acompa
Dhado de vários menores. Assim. eleva-se a cota legal de compras 
"de objetos de uso pessoal", afastando a enventual suspeita sobre a 
quautidade de volumes clesembuaça[los. (LAF e HGN) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- ConCedo a palavra ao 
nobre Senador Casildo Maldaner. (Pausa.) . 

Conoedo a palaVIa ao !l<lbre Senador Antonio Carlos V ala-
dares. (Pausa.) 

Concedo a palaYm ao nobre SeDada Q:iitinho Jcxge. (Pausa.) 
Concedo a ~a:vra ao nobre Senador José Alves. 
O SR. JoSÉ ALVES (PFL-SE. Prommcia o seguinte tfu.. 

curso.) - Sr. Presidellle, Sr's e StS. Senadores, nos últimos dias o 
tema ceniia! das notícias, dos debates e das preocupações no cená
rio econêm.ico do País teve relação direta com as dificuldades e as 
complicações m área de bancos, com a crise que está sendo supe
rada no Banco Eoon&:nico e os problemas relacionados com dívi
das e fragilidade na liquidez de algumas oo!Ias instituições J!nau. 
~- -

Quando~ uma instit!!ição fmanceira, classificada como a 
mais mtiga da América Latina, o sétimo ou oitavo maior banco 
privado do Pa!s, uma entidade que ao longo dos últimos 160 anos 
vinha convivendo e pro~ com todas as crises econômicas e 
políticas pelas quais o Pais atravessou, desde a regéncia no Impé
rio até os nossos dias, e fmahnente sofre intervenção da autoridade 
moneüria e somando-se nesta problemática a situação de vários 
outros bancos estatais e privados, o problema não parece ser ape
nas de g<I€ncia, mas também de conjuntma. 

Ao cOOirário do que ocone em outros paíseS,-aqUi, eritre 
n6s, os 12 maioros baucoo detêm 90% dOs depósitos baucários. ~ 

E isto deve ser reflexo do nosso modelo econômico, extre
mamente intensivo de capital e concentrador de riqueza. 

Segundo relatório do Banco Mundial publicado em 1995, 
com dados de 1988189, o Bxasil, jã naquele peóodo, se revelava 
como o Pai& de mais elevado índice de concentração de renda do 
mundo, promovendo uma -condição das mais perversas em termos 
de desigualdades sociais e disparidades regionais. 

Em nosso País os 20% mais ricos detêm 67% da renda na
cional. e os 20% mais pobres ficam. apenas, com 2,1 %. 

E o pior, Senhor Presidente, Senboms e Senhores Senado
res, é que este proCesso concentrador de renda tem sidõ--altãmeiite 
progressivo, basta. dizer que no biênio anterior eStes 20% mais ri
Cos detinham 63%, e nos anos 60 este índice era de 54% da renda 
nacional. 

Outra informação que atesta. mais ainda o efeito perverso 
deste modelo concentrador de renda é a que apenas 10% da popu
lação detém mais da metiu!e da renda naciooal. 

O Brasil. País extremamente rico, que já foi classificado 
como a 8* ou ~ ecOnomia do mundo, tem Uma das mais i.njus-tãs 
desigual<jades sociais, comparável à siluaç>o de vários poises ~ 
bres da Africa e da Asia, são 33 milhões de miseráveis, 41% da 
popdação em situação de pobreza ou indigência. 

N6s., que temos origem rural e temas intimidade com a teira 
e sabemos do seu potencial de produção abundante de alimemos, 
não podemos admitir que dentro da gr.mdeza deste País ainda haja 
espaço para a fome.. 
_ Seria inj.isto se criticar os úJ.timo$ governos por esta situa
ção social desastrosa, reflexo de 'uma conjuntura econômica coos
truída há mais de 20 anos com base neste modela. jdealjzado sob o 
princípio de que é preciso priineiro fermentar a massa. cxcscer-0 
bolo. para depois distribuir as fatias, e isso tem rnonsfrado que 
nem as migalhas têm ch~gado aos estxatos mais carentes da popu
lação. 

O resultado, uma situação que o atual Govemo do Presiden
te Fernando Henrique Cartloso está tentando enfrentar, é o que aí 
se encoo.tra.: a favelização das periferias Uibanas,. a indigência in
fantil DaS mas de nossa cidade. o confinamento das pessoas nas 
gr.odes de suas residências por problemas de segurança. a violência • 
também no meio rural, o esmagamento da classe média, a injusta 
dislriruição da c:azga tnõutária e esta imensa divida social que se 
reflete nos setores de educação, saúde, saneamento e IDD<adia. 

E este abismo de desigualdade que existe entre as pessoas 
também repercute no âmbito regional, e na maior parte dos Esta· 
dos, entre a Capital e o interior. 

No plano Federal? os Estados mais ricos também ficam cada 
vez mais ricos, não apenas pela sua naturnl capacidade produtiva, 
pelo esforço e competência dos seus cidadãos e pelos dotes da mãe 
natureza, mas também, especialmente, pelo substancial auxílio do 
referido modelo con<entmdo!- de renda e intensivo de capitaL 

Basta dizer que a Região Sudeste, indiscutivebnente a ma1s 
rica do País, de grande concentmção indnstrial. segundo artigo pu
blicado na Gazeta Mercantil no ano passado, referindo-se ao 
exercício de 1993, apenas ela, havia recebido "45,2% do total de 
incentivos 1!scais e financeiros concedidos pela União; 53,6% de 
todo o gasto público do Governo e das empresas estatais, e de 
41% de todos os empréstimos feitos pelo sistema baucário oficial", 
segundo informações do Ministério da Fazenda, da Receita Fede
tal e do Banco Ceniia! à Comissão Especial do Congresso Nacio
nal para o Estudo dos Desequih'brios Ecaoômicoo Inte=giooais. 

O Relatório dessa Comissão, que se aprofundai dunn!e 
quase um ano no estudo das deSigualdades de desenvolvimento re-
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giooal e da qualidade de vida da população nas duas últimas déca
das, revelou existir não apenas um desequillbrici entre as Regíões, 
mas sim um abismo de desigualdade. O País empobreceu um pou
co, parando de crescer, mas a concemração de renda e de capital 
entre os brasileiros disparou, daixando os pobres ainda mais po
bres e desesperados. 

Ao contrário do que sempre se propalava, que as Regiões 
mais pobres sempre foram as mais beneficiadas com os incentivos 
f1SC3is e financeiros, o Nordeste, que abriga quase 30% da popula
ção brasileita, onde mais da metade é classificada como indigente, 
recebeu S vezes menos incentivos fiSCais e fmanceiros do que o 
rico Sudeste. 

Os estudos da Comissão revelaram que-õs maiOres benefi
ciários da renúncia fiscal do Govemo têm sido os grandes grupos 
privados do Sudeste, com suas subsidiárias rui. Zona Franca de 
Manaus. que tiveram acesso a 'U3 ou 66% de todos os incentivos 
f1SC3is e fmanceiros coneedidos pela União. 

Enqumo as Regiões Sudeste e Norte ficaram com 83,6% 
desses incentivos, o NOideS!c mcebeu apenas 9,4%, 'portanto não 
tem clamado sem razão quem protesta contia o enfraquecimento 
da SUDENE nos últimos anos. · 

Ainda foi constatado, com base nos dados oficiais, reunidos 
pela Comiss!it>, que, no perlodo de 1970 a 1985, o Sudeste absor
veu, em média, 62% de todos os gastos públicos fedexais. 

Wab se quer aqui contestar, injustamente, os méritos das di
versas Regiões do País que contnOuem com 6 -seU trabalho, os in
vestimentos. o esforço de suas populações e com suas riquezas na
lur.ús para a f=ção da riqueza Daciooal, na composição de oos
so Produto Interno Bruto. 

O que pretendo, Sr. Presidente, ó estimular uma melhor re
flexão SobJ:e a justiça da JK'OIX'Iclonalidacfe quanto aos privilégioS 

.e.carências regionais. _ _ _ _ 
Segundo os dados dispooíveis, analisados pela cilada Co

missão do Congresso, e esta realidade não mudou muito, o Sudes
te com 44,8% da J?OIUlação, J:>X>duzindo 58,1% do Pm. conoon
trou 53,6% da despesa pública, enquanto o Nordeste, abrigando 
quase 30% da J?OIUlação brasileita, e produzindo 13,6% do PIB, 
recebeu, ape!l>S. 8,5% das despesas federais. 

O Su~ com metade da J?OIUlação do Nordeste, e uxn Pm a 
ela superior em apenas 4%~ absorvep no gasto do Governo e das 
empresas estatais um total de 7 ,8%. praticaoierife o mesmo valor 
da Região Notdestina. . 

Pode-se identificar, alé no âmbiro da Federação, os efeitos 
pemiciosos deste nosso modelo ecotlÔmico. concentrador de ren~ 
da. que, na sua lógica. também privilegia as.Rêgiões mais ricas.. 

No Nordeste, onde a renda per capila é metade da nack>
nal. que por sua vez é uma das mais baixas do mundo. a concen
tração de renda é uma das mais perversas do País, devido à extre
ma pobreza das populações interioraD.aS, principalmente do semi
árido, estimulando o &<ode rural. o inchamento das cidades e o 
agravamento de problemas sociais que exigem sohlções de emer
góucia por parte dos Govemos Estaduais e Municipais. 

SL Presidente., Sõ e Srs. Senadores, o que pretendo, com o 
meu promtnciarnemo. não é reclamar do progresso e da fortuna 
das regiões mais ricas e desenvolvidas de nosso País. mas sim 
coovidar ã reflexão as autoridades, as lideranças politicas e a todas 
as pessoas que têm algum poder de influência. nos meios de infor
m.açã.O. na política e na administração pública, no sentido de con
tribuir para melhor analisar as contradições desse nosso modelo de 
desenvolvimento econ8m.ico. visando uma completa reformulação 
de sua Iógioa e direlrizes, para que possamos salvar o Pais de um 
caos social, tamaDbo o abismo que se agiganta entre o topo e a 
base da pirâmide, bem oomo entre as sua diversas Regiões. 

O atual Govemo tem-se empeDhado em solucionar os nosso 
problemas mais urgentes. como, por exemplo. a estabilização da 
moeda, peça fundamental paxa o funcionamento da economia. mas 
a um custo social muito elevado. devido à politica de juros altos e 
à redução do fluxo monetário para conter o consumo, e isto tem se
refletido até no pn)prio sistema fmanceiio, qUanto mais a nível inM 
dividual., familiar e das pequenas empresas. 

O que estamos sentindo em algumas áreas é o agravamenEO
dos problemas pelo fortalecimento das tendências desse modelo 
perverso de desenvolvimento, devido às cliretrizes e orientações 
emanadas pelos teóricos de plautão da área econômica, que no pla
nejamenl.O e na exeaJção têm privilegiado muito mais os grandes 
capitals. os grandes conglomerados empresariais do que as peque. 
nas empresas, responsãveis pela maior parte da produção e da 
oferta qe empregos no País. 

. E p:rr esta IaZão, Sr. Presidente, que o homem público exM 
perienle, conhecedor ~ dificuldades por que passa a população 
do seu Estado, de sua região, tendo conhecimento das di<torções e 
disparidades causadas por este injusto modelo, a extrema comple
xidade dos Govemos dos Estados e Municípios em administrar a 
solução das carências e dos problemas sociais, se rebela contra os 
atos e fatos que atingem diretameo.te a sua região, piornndo ainda 
mais os graves problemas já existenteS. 

Assim, Sr. Presidente. concluo o meu pronunciamento, reiM 
texando a minha irrestrita solidariedade ao eminente Senador AnM 
tonio Carlos Magalhães, ilustre represenlante da Bahia, pela ini
ciativa que toiilCU em defesa dos conentistas e IXJUpadores, no 
caso do Bauco Econômico, uma postura jã habitual de defesa que 
~ tem tomado em favor não apenas do seu Estado, mas espeM 
cialmente do Nordeste, cuja pop1lação tem sido a maior vítima 
deste fenômeno da economia brasileira. que é a absutrla concentraM-
ção de renda, texras e riqueza na mão de poucos. 

Para o Brasil ser :mãís- rico não precisa, necessariamente, 
tornar sua J?OIUlação mais pobre. 

Muito obrigado. · 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidenle, peço a palavra 

para uma caamnjcação inadiável. . 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra o no

bre Senador Romero Jucá. · 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma comunicação -

inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, srs e Srs. SeM -
nadores, retomei hoje do Esta4o de Roraima, de onde inclusive 
acompanhei o encontro do MERCOSUL. ocarido na Venezuela.-

Quero xegistrar uma questão extremamente grave relaciona
da à Região Amazônica. Aproveito a oportunidade para fazer um: 
apelo ao Ministro da Justiça. Nelson Jobim. com quem tive opor
tunidade de falas, por telefone, na semana passada, enquanto esta
va no Estado, sobre o mesmo assunto que passo a relatar a V. 
Ex's. 

Os Govemos do Esrado do Amazonas e do Estado de Ro
raima. estão procurando dar encamjnhamen.to ao asfaltamento da 
BR-174. que é fundamental para o desenvolvimento da Amazônia 
Ocidental 

O Govemo do Estado do Amazonas, antecipando-se. inclu
sive, a uma obra do Govemo Fedetal. está., neste momento. defl
uindo a pavimentação de 250 Km de rodovia da BR-174, deotrt> . 
do seu Estado. 

O Governador Amazonino Mendes licitou essa obra, divi~ 
dindo-a em cinco trechos. A pavimentação de um trecbo de 47 
Km. que passa dentro da Reserva Indígena W aimiri-Atroari, no 
Estado do Amazonas, coube ao BEC, Bstalhão de Engenharia e 
Construções do Exército. Há dois meses, as máquinas, os soldados 
e os engeDbeiros do BEC estão dentro da reserva, prontos para co-
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meçarem a obra de pavimentação; esse pexfodo_ é muito auto, ten
do em vista o periodo de invemo da Amazônia. Infelizmente, du
rante dois meses, a FUNAI. numa ação inconcebível. está proibin
do o Exército brasileiro de realizar essa obta dentro do Estado do 
Amaro DaS, na BR-174-

0 Govemador Amazonino Mendes está encaminhando es
forços; falamos com o Ministro Nelson Jobim. Parece-me que essa 
posição irascivel da díreção da FUNAl está levando, inclusive, à 
queda do seu Presidente. Mas, na verdade, o inverno que. dentro 
de alguDS meses, c:begará à Amazônia não esperuá que o Presidente 
da FUNAl caia, para que uma questão tio gmve seja resoMda. 

Gostaria de deixar esse apelo ao Ministro Nelson Jobim, 
que, na semana passada, disse que estaria tomando providências 
para solucionar a questão. Peço a S. Ex• que. realmente, envide es
forços, no sentido de solucionar esse problema Iapidamellle. Não 
podemos peider mais tempo, pois os soldados e as máquinas do 
BEC estio Já de prontidio. O BEC, que é um organismo do Exér
cito brasileiro, está proibido de cnttar DUma ten-a da União, pon:JUe 
é uma teJra. ind!gena,. pàm fa= um beneficio a toda a popolação 
brasileira. ~ · 

Eu gostaria aqui de registtar o meu repúdio a essa atuação 
da FUNAL até potqUe fui seu Presidente por quase lrês anos e não 
entendo onde está a ação de prejudicar o asf-altamento da BR 174, 
já ·que esta é uma esttada aberta. uma .-da que jã existe, e, por
tanto, não causará a sua pavimentação nenhum prejuízo às comu
nidades indfgeDas. 
~ Quero deixar o meu apelo ao Ministro Nelson Jobim e a 

esta Casa, para que sejam tomadas providências urgentes no senti
do de sanar essa inj.IStiça e esse absurdo para com a Nação. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palaYill ao 

.!!.obre Senador Jouas Pillbeiro. (Pausa.) 
Concedo a palavia ao nobJ:e Semdor Ney Suassuua. (Pausa.) 
Concedo a pala VIa à Dobre ScnadOtll Benedita da Silva. 
A SR• BENEDIT A DA SILVA (PT -RJ. Prommcia o se' 

guinte discw:so. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI"s e 
Srs. Senadores, estive, sexta-feiia proxima passada, em Mato 
Grosso, a convite da FERRONOR1E S.A., empresa dO Grupo lta
maraty, concessionária comercial da nova ferrovia que vai interli
gar as Regiões da Amazônia Legal e o Cenlro-Oeste oom os Por
tos de Sepetiba, no Rio de Jmeiro, Sántos e Vitória. 

Eu não poderia deixar de me manifestar neste ~ ponp1e 
fiquei i.mpressiaoada com o que vL · 

O exercício de nossas frmções, como representantes do inte
resse dos nossos Estados e da Nação brasil~ às vezes faz com 
que tenhamos oportunidade de ver coisas que jamais imaginarfa
mos, como foi o meu caso. ConfesSo ter sido a primeira vez que 
pude visitar uma obta daquela Datureza. Fiquei impressiooada e o 
meu coração brasileiro bateu forte ao ver 1Dll irande investimento 
DO Biasil e paia o Brasil, com matéria-prima brasileira. 

O projeto é audacioso e vai '"Jl'<SODtar uma das priircipais 
vias do que podemos denominar a nossa "Conquista do Oeste". 
Não pode ser comparado à TransamazAnica, mas trata-se de uma 
ferrovia que, quaDdo estiver conclulda, atravessar.\ regiões de 
giaDde potencial e<ODômico, abraugendo uma ãrea de aproxima
damente quareD!a milliões de hectares, aptos paiaa agricultura. 

Gostaria de ter aparteado hoje o SeDador Bernardo Cabial, 
mas não tive essa oportunidade porque tinha uma audiência mar
cada com o Minislro dos Trmsportes_ Voltei, 011tretanto, Illpida
mente ao Senado para fazer este prootlllciamento. 

O Senador Bemardo Cabral falava sobre a hidrovia e eu es
tava aqui pronta para falar sobre- a FERRONOR1E, que entendo 
ser de giaDde importâDcia. Quero apoiar as exposições do SeDador 

Bemardo Cabral a respeito e dizer que queremos também o apoio 
paia a FERRONORTE. 

!Diciada em !992, a FERRONOR1E jã implantou o trecho 
de 400 Km, ligando Aparecida do Taboado, ua divisa de São Pau
lo. com Alto Taquari. O prosseguimento das o~ até Cuiabá. 
com 950 Km de e~tensão. eStá bastante adiantado. A partir de 
Ciliabá, o projeto prevê a interligação com SaDtarém, uo Par.( e 
Porto Velho, em Rondônia, abraçando, dessa maneira, a imensa 
Região da Amazônia LegaL 

Atualmente, encontra-se em construção a ponte rodoferro
viária que - tiVe õpOittm.idade de ver também_ em vídeo- vai ligar 
a FERRONORTE com as malhas ferrovíãrias da -FEP ASA, 
RFFSA e CVRD e com as hidrovia dos Rios PaiaDã e Paiaguai, li
gando a rica região dos cerrados Com o MER.COSUL. 

Esse fato interessou-me demais porque eu estava diante de 
um grande investimento. Confesso que não sou dada· a fazer esse 
tipo de visitas. Mas, com interesse voltado ao Porto de Sepetiba, 
no Estado do Rio de Janeiro, eu vi. que era importante atender ·ao 
convite do Grupo ltamaiaty. 

A FERRONORTE beDef!ciarã diretameute os Estados de 
Mato Grosso do SuL Mato Grosso, Par.l, Rcmdôcia, Goiás, São 
P3Uio, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Gostaria de destacar a importâDcia que a FERRONORTE 
terá para o meu Estado do RiO de Janeiro. Com a conclusão dos 
prlineiros 400 Km e da ponte rodoferroviária sobre o Rio Par.lllá. 
será formado Um grande corredor ferroviário com 1.600 Km até 6 
Porto de Sepetiba - uma luta nossa do Estado do Rio de Janeiro
que vai significar uma redução média nos fretes que podeiá alcan
?" valores da ordem de US$1 8 por tonelada, o que é extremamen
te importante. Com o tellllinal exclusivo que terá na área do retro
porto, a FERRONORTE contriOOirá para trazer mais desenvolvi
mento, renda e emprego para o meu Estado. 

Sem dúvida. trata-se de um projeto que terá grande impaCtO 
econômico e social em toda essa região do País. Suas vantagen;; 
são evidentes, a começar pela signifiCativa redução_ dos preços doS 
fretes, atualmente feitos por t:ranSporte rodoviário. -

Por isso, solicito apGfo_; pgrque, além disso, aFERR.ONo:R: 
TE vai deslocar a fronteira agrícola, possib~do a atração de 
novos inveStimentOs, a geração de renda e emprego e o redireciO: 
namento dos fluxos migratórios. 

Cousideiaudo este um projeto de gumde porte, quero dizer 
que, como Senadora do Partido dos Trabalhadores, preocupada 
com o meu Estado, o Rio de Janeiro. estamos em busca de flD.élll
cianiento para a CODcbJsão dessa obra. Nessa busca. temos entrado 
em contat.o com os trabalhadores para que possam, por meio dos 
Fundos de Pensão, contribuir com uma obra dessa eD.verga.dura. 
Queremos garantir que essa capacidade empreendedoxa nacional 
possa encontrar respaldo no Fundo de Pensão da Previdência 
Complementar Privada para investir de forma difereD!e do que 
vem OCOIICD.do até agora. Assim: os trabalhadores poderão, sem 
dúvida nenhuma, dar a sua contribuição, particípando diretamente. 
Por isso-acho importante estar junto aos trabaniadores, para que aO 
Fundo de Investimento possa ser, também,. atribuída a conclusão 
dessa obra. 

Considero que o projeto da FERRONORTE respoode intei
ramente ao interesse nacional de ampliar e interiorizar a nossa in
fra~!Uia de uausporte, além de representar uma obta vital paia 

a economia brnsileira, fortaleoando a nossa vOcação de gGmde produ
tor de alimentos e a nossa posição ua ordem econânica mundiaL 

Por outro lado, o meu entusiasmo pelo projeto se deve ao 
fato de ver um investimemo dessa env~ sendo feito na in~ 
fra-est:rutwa do País e não na ciranda fmanceira. como é, Ianlenta~
vel.mente, a regra em nossa economia. 
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E passo também a coDÍ13I mais na capacidade empreende
dota nacional ao ver os Fundos de PÇD.são da Previdência Comple
meotar Privada dispostos a investirem na complementação do pro
jeto da FERRONOR1E. O que são esses Fundos_ senão a iniciativa 
empreendedora concentrada de m..ilhões de Cidadãos brasileirOs e 
empresas que participam com as suas cootnOOições? Tais Fundos 
representam a melhor forma de associar-se o interesse do capital 
com os iDteresses sociais e nacionais. como bem demonstram os 
exemplos dos Estados Unidos e Japão. Os Fundos americanos pos
suem investimentos da ordem de US$4 tri.lb.ões e os Ftmdos japo
neses financiam a maior parte das exportações desse país. 

Como sei. Sr. Presidente, que já estamos ilo término da ses
são e que meus- Pares terão de intervir, concluo dizendo que no 
Brasil os Fundos de Pensão já atingiram CerCã. de 1.100 empresas, 
sendo 300 do setor público e 800 do setor privado, movinrentando 
ativos de cerca de U$60 bilhões. A participação dos Fundos de 
Pensão na economia nacional merece todo o aPJiO e incentivo e 
representa um passo fundamental pata o fOJ:U!ecimento da cidada-
nia e, conseqüentemen..; da-,democracia. -

O Sr. Levy Dias- V.Exame permite um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Coocedo o aparte a V. 

~e. nesse penocio, V. Ex" vai-se sentfr mais brasileira. É mu~ 
bom ver as máquinas e os homens trabalhando. Portamo~ deixo 
este convite a V. Ex" para visitar a região na época- da -cOlheita:, se 
tivetm.os colheita. 

. A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Agradeço ·o aparte 
de V.&•. 

É muito importarite quando entendemos que qualquer in
centivo que possa ser dado à. agricultma no Brasil está ligado ao 
sentimento humanitário. Talvez o diálogo que falta para essa ques
tão, e não somente a da refa:ma agrária.. Seja o do investimento 
agrícola. O produtor IUI31. independentemente de ideologia, não 
c:OD.seguiu sensibilizar o Congresso Nacional paia entender essa 
necessidade. Constatei que a FERRONORTI! estende-se ao Espí
rito Santo- Vitória-, a Santos, ao Rio de Janeiro- Porto de Sepe-
tiba, que estou aqui defendendo com essa compreensão -, além de 
beneflciar o Mato Grosso. . 

Se a agricultma está ruim, quero viSitár=o ID.eíil>afs ·Pata sa~ 
ber quais são as obras intennináveis; queiD tomar coohecimci:tto 
da necessidade dos inCentiVos agdcolas e combinar issó com uma 
ação dos IIabalbado<es- Queremos dar um direcionamento ao Fun
do de Pensão dos ttabalhado=. Tenho ce1ieza que o trabalhador 

Ex•. ~ benef"J.ciado se, com esse Fundo, p1der participar do tétmino 
. O Sr. Le")' Dias -_ Fiquei tão feliz em ouvir seu pronuncia- daquela construção. 

mento que, estando na Pre~Dcia da Mesa, pedi ao Senador Pe.- Outro fato que me estan"eceU foi constatar as toneladas de 
dro Simon que me substiblísse para que eu pü.âesse apaneá-la. milho estocadas. Perguntei a esse respeito e a resposta que obtive 
Fico feliz em saber que V. Ex" visitou meu Estado, Mato Grosso foi que se tratava de uma compra do Govemo que está sem desti
do SuL conheceu a obra da FERRONORTI! e hoie faz um discur- nação, apodrecendo no depósito, em um IDOJDento em que necessi
so sobre essa visita. Eu gostaria de convidá-la para um dia conhe- . tamos de um outro tipo de plantio. 
cera collieita de nosso Es~- Agora estamos entrando na fase do _ Então, quero compreender mais essa situação, quero enten
plantio. O agricultor do nosso Estado, cJesanjmadn, massacrado der mais isso~ porque sei que é preciso estimular a agricultura no 
pelos juros, diante da inse=bilidade do Governo Federal, devaga- Pa!s -e estoo lutando pela refonna agr.lria. Todavia, essas questõ

...;inbo prepara-se para retomar o plantio que. infelizmente~ sexá me- es não são dissocia.das, são um:cõnjwlto de fatOS -qUe estão aconre: 
!l.or do que no ano anterior. Hoje. no nosso Bmsil, há um grande cendo na economia brasileira e que merecem uma ateDÇão maior 
esforço, no setor financeiro, para baixar a inflação, e o Govemo, de nós, Senadores! 
nessa linha. tem deixado de lado o que há de mais iDiporta:ili:e ein Por que a miDha :Preocupação de andar por suas tems? É 
qualquer nação do mundo: o produtor rural, o homem qu~ ttabalha pata poder compreender, não só do ponto de vista político, pelo 
:ao camJX>, o homem que não aceita a pecha de caloteiro. Há calo- que leio, pelo que vejo pelà-televisão. mas pelo fato de ir a um lo
teiro em qualquer setor, mas a grande maioria, 99% dos homens cal onde nãO fui criada, onde minha cultm:a. minha formação não 
que trabalbam no campo não são cal.oteÍros. São homelis sérios, está emai:zada. Apesar de ser 'simples, da favela, sou da cidade; en-
rústicos, que trabalham no dia-a-di:J com o cabelo verme1ho de tão, não tenho essa intimidade. · 
poeira, na busca do ~ltado da sua produção: Ho~ o setor da Ao ir a esses locais, estamos aprendendo algo. Confesso 
agricultura nacional está esmagado, está massaçrado. Não precisa que nunca tinha visto um investimento tãO grande como o claque-
ser DeDhum gênio para entender isso. Se temos ul;njUic,-em ascen~ Ies hectares produzindo para a Nação brasileir.t,. com uma politica 
déncia permanente e o produto toteimente na descendente, não há de importação mínima; e nós precisamos gar.mtir o mercado inler
dúvida de que o setor quebra. Aquela feno~iâ vai viabilizar a agrl- no brasileiro. 
cultUia no Estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, ainda Portanto, mais uma vez, quero dizer da minha satisfação de 
temos saídas, tais como as do Porto de Paranaguá., Mundo Novo e -poder ser convidada, e agora não mais pelo grupo, mas por V. Exa. 
na Usina de Urubupungá, em Três Lagoas. Todavia. o Mato Gros- Por tudo de bom pam o Brasil que pude consta1ar no projeto da 
so depende fundamentalmente dessa ferrovia para viabilizâr a sua F.Elffi.ONOR1E, solicito o emperiho desta Casa. sempre presente 
agricultura. O Estado do Mato Grosso é a Inaior fronteira agrlcola na defesa do interesse nacional,. e apelo especialmente aos Gover
do País. Até lamento não estar aqui presente nenhum dos Sen3do- . nadores, Senadores e Deputados Fedei:ús dos nove Estados direta
res do Estado .de Mato Grosso para confirmar o que estou relataD.- mente beneficiados pelo referido projeto, para que lhe concedam o 
do_a V. Ex a. O nosso País precisa muito do pro:iu.tor roral. Não há apoio político necesSário à sua conclrisão. 
sensibilidade no Govemo. Nos últimos dias, a imprensa tem pub1i- Agradeço muito o seu aparte, porque vem enriquecer o 
cado até brincadeiras em relação ao desconhecimentp da_ «JUipe meu conhecimento. Espero estar lá na época da colheita, já que 
económica sobre o setor agríCola, sobre o produtor rural. Infeliz- tive oportunidade de passar e ver a fábrica de algodão; pude 
meote, aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que cons- ver também as obras sociais, como investimento, feitas ilaquelã 
trói, está sendo esmagado, massacrado pelo Plano Real, que privi- localidade. 
legia quem especula, quem não txabalha, quem aplica dinheiro, Estw, :realmente, satisfeita com o que vi a nível do nossó 
quem briga por taxa. O que V. Ex a observou na Suã viagem ao Es- País, e gostaria de cont:ri.boir politicamente, conversando e discu
tado de Mato Grosso do Sul e ao Estado de Mato Grosso seria lindo com os Governadores do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, e 
complementado se V. Exa voltasse ao nosso Estado - faria este do Espírito Santo, Vítor Buaiz, pata que, juntos, possamos dar o 
convite com muita alegria - para coohecer a época da colheita, apoio -integral a essa iniciativa. Fãlta muito pouco, e precisamos 
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realmente icvcstir nessa área. Quero crer que temos juros altos e 
que precisamos de uma nova política -para torn.ar esse mercado 
cada vez rrt::is amplo, consistenté e sólido, podendo disputar, com· 
petir e., principah::Jente, garantir a saciedade do nosso povo. 

Exa o qu:!- tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Dwame o discurso do Sr. Benedita da Silva, o Sr. 
Levy Dias, 3° Secretário. deixa a cadeira da presidên
Cia, que é ocupada pele Sr. Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Concedo a palavta 
ao Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Prommcía o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:n e 
Srs. Senadores, venho â tribuna .. nesta tarde, registrar com g1'3;Dde 
contentamento um fato -da maior im:Pórlâo.cia e sigriificação para o 
Estado de Pemambuco, o qual tellbo a honra de representar nesta 
Casa. 

Ref1ro-me, Sr. ·Preside.nt.e, ao exttaordinário feito realizado 
pelo Jornal do Commercio, que se tornou no mês de julho o 
maior jomal em circulação média paga foni do eixo Sul-Sudeste. 

Isto quer dizer que, não obstante o quadro de crise que atin
ge-o País o JC, como carin1iosamente-cbamam os pemambucanos, 
está em sitnação inferior apenas aos jornais de São Paulo, Rio de 
Janeiro, O Estado de Minas, em Mioas Gerais, e ci Zero Hora. 
do Rio Grande do Sul. 

Com efeitO~ apurou o Instituto de V erificação'âe -Cirtulação 
(NC) que o tradicional jomal pernambucano teve uma circulação 
média no mês de julho de 65.542 exemplares, passando da 13• 
para a 12• posição no conjunto dos inaíores joni3is do Fili e -assu
mindo a liderança em todo o Norte e Nordeste. 

- Essa grande conquista é ainda IIl_a.Ís expressiva quando se 
recorda que há apenas alguns anos o Jornal do Commercio corria 
o risco de encerrar suas atividades, metgUlhado que estava em gra
víssima criSe "ecooômico-f.inanceira que chegou a interromper em 
vários momentos sua circulação.-- ~ -- ---~ 

E foi gi"a.Ças à visão lúcida. operÇ)Sa e ~mpetente do Presi
dente do Sistema Jomal do Commexdo de Conmtricação, João 
Carlos Paes Mendonça, associada a um reconhecido e legítimo es
púito de pemam.bucanidade, que ess~ quadro foi revertido. 

De fato. tão logo assumiu o coDlrole do jomal. esse empre-
sário promoveu um corajoso esfmçO de reestruru.ração adri:iinistra
tivo-fmanceirã e eXecutou de forma acelerada um audacioso proje
to de iDformatização da sua redação, o que levou o Jornal do 
Commercio a alcançar um dos mais mÕdeinos padrões tecnológi-
cos do País. --- - -- -

Por tudo isso e pelos resultados hoje obtidos, quero parabe
nizar o Presidente do Sistema Jornal do Conmiercio de CoiDllnica
ção, João Carlos Paes Mendonça; o Diretor-Superintendente, 
Eduardo Amorim de Lemos; o Diretoí-ExeCu.tivo, Sérgio Moucy 
Femandes; e o Editor-Chefe. Jori!alista Ivanildo Sampaio. 

Estendo esses cumprimeDtos a todos os jomalistas e funcio
nários., consciente de que a contribuição dessa eficieut.e e dedicada 
equipe foi decisiva não só para preservar esse verdadeiro patrimó
nio de Pemambuco, que é o Jornal do Commeráo, mas para 
!IaDSformá-lo em um dos maiores e mais acreditados jornais do 
nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discUrso do Sr.Joel de Hollaruia. o Sr. 
Pedro Simon deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias. 3° Secretário. 

O SR. 'PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra_,;, 
nobre S~na_d:or ~uardo Suplicy. _ _ _ _ -

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Pionuncía o-... 
guinte discurso. Sem revisão do orador..) - Sr. Presidente, Sr-s e 
Srs. Senadores, se a questão patentária é uma guerra. como afir
mou o Presidente Fernando Henrique Card_oso, o Ministério das 
Relações Exteriores brasileiro comporta-se como um comandante 
que conquistou uma batafua, mas cede território conquistado a 
seus adversários. Após vários anos ~de negociação que envolveu 
mais de 160 países em torno de Rodada do Urugiliú do GATI, 
conseguiu-se constar do Acordo Final uma série de cláusulas que 
garantem posições mais confortávêis aOS-países em desenvolvi
meoto no estabelecimento de suas legislações patentária.s. No mo
mento em que o Congresso Nacional l:usca. um ordenamento da 
matéria de forma independente, no sentido de aproveitar-se dOs 
benefícios duramente conquistados no f6rom intemacional, o Mi
nistério das Relações Exteriores -vem ao Senado~ em audiência ria 
Comissão de Assuntos Ecónômicos~ tentar convencer-nos a adotar 
medidas que jogam por tena tOdo o esforço empreendido. ~ 

Por que darmos mais do que o GATI nos ol:riga? Esta é a 
pergunta substantiva feita pelo Senador Ney Suassuna ao Ministro 
Luiz Felipe Lampreia durante os debates na Comissão de AssuntoS 
Econômicos e repetida aqui no Plenário. Infelizmente, ninguém 
conseguiu responder satisfatoriamente a questão. O Ministro Lam
preia utilizou boa parte do tempo de sua exposição e de suas res.. 
postas a evidenciar os prejuízos que teriamos, se o Govemo ameri
cano viesse a adotar medidas de retaliação contra o Brasil, mas re
conheceu que tais retaliações seriam ilegais, ilegítimas e poderiam 
-ser contestadas junto à OMC. Organiza.ção Mundial do Comércio. 
e resolvidas de forma multilateral, no âmbito do Órgão de Solução 
de Controvérsias da Instimição. Cabe ainda uma pergunta: retalia
ções contra o que, se não estaremos violando nenhuma nonaa in
ternacional? 

As palavru do MiriiStro Lampreia demonstram que teria
mos que abrir mão de direitos intemacionahnente reõonhecidos e 
violar 'nossa autonomia nacionaL O Governo americano está. de
fendendo os seus interes~S. pressionado pelas suas poderosas in
dústrias farmacêuticaS, qUímicas e aquelas que se tomarão cada 

vez mais expressivas, do setor de biotecnologia. Mas a resposta ... 
também é insuficiente porque nos apresenta apenas um lado da 
moeda; o quanto poderiamos perder em função das retaliações. 
mas não contabiliza o quanto poderiamos perder por adotarmos 
uma legislação que conlnlria nossos interesses. No seminário reali
zado na semana passada, no auditório Pettônio Portella, pelo Fo
:tum pela Liberdade do Uso do CoDbecimento, essas questões fc).. 
ram intensamente debatidas, trazendo uma contribuição significa· 
tiva que pcxle trazer maior qualidade às discussões que estão se 
dando no Senado. Quero aqui também citar o artigo "The Social 
Costs of New Pa.tent Rules". de Carlos Con:ea. Diretor da Revista 
dd Derecho lndustri31 da Argentina. que nos dá uma série de in· 
dicativos que precisam ser analisados e levados em consideração 
por esta Casa. 

Estudo de Oxganização das Nações Unidas mostra que em
presas localizadas nos países desenvolvidos deverão optar. cres
centemente, por exportar diretamente seus produtos originados de 
inovações- tecnol6gicas ao invés de transferir a tecnologia necess1-
ria para a sua produção. caso seja a importação considerada sufi
ciente paxa fms de definição da exploração económica da patente. 
Os reflexos desta lei sobre os preços também são evidentes. dada a 
íntiina relação entre preços e a estrutura oligopolista de mercado 
propoÍCionada pela patente. Após a introdução de patentes aos 
produtos farmacêuticos na Itália, em 1979, os preços de medica~ 
mentes cresceram mais de 200%. O ecbno:miSta A. Subramaniam 
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comparou os preços de medicamentos vigentes na Malásia, onde 
são concedidas patentes, e na Índia, onde tal instrumento não é uti· 
lizado, sendo que os preços do primeiro País são 20% a 760% 
maiores do que no último.- Na Argentina. os estudos indicam que 
os preços poderão subir cerca de 270%. -

Setia este o prêmio para o esforço de investimento em pes
quisa e desenvolvimento que a sociedade teria inevitavelmente 
que pagar às indústrias inovadoras? O meSmo artigO citado nos in
dica que grande parte deste esforço já foi pago pela SOciedade. O 
Professor James Love constatoo que entre os 17 mais importantes 
desenvolvimentos obtidos no setor farmacêutico amerlcano. entre 
1987 e 1991. 12 utilizaiam..se de fundos governamentais.. Resta, 
portanto, uma única xa:zão que explica os preços sigojficativanien
te mais elevados: a exclusividade de comercializAção que a scJCie
dade como um todo concede a essas empresas. 

Esses dados explicam o empenho que está sendo empreen
dido pelo Govemo dos Estados Unidos, preocupado com os seus 
problemas sociais, com o desemprego que lá também_ existe. Precir 
samos ter a consciênéia de:que apenas a n6s cabe a- solução dos 
nossos problemas sociais e do gravíssirilo nível de desemprego 
aqui existente. Isso é ainda mais premente dia..nte das informações 
que hoje são reveladas, de que a indústria, atualmente, já emprega 
menos pessoas do que no :inicio do Plano Real Ou seja. tem havi-

. do mais demissões do que contratações. Esse é o balanço, infelizM 
meme. registrado pela FIESP . Ninguém farll issO por nós e temós 
como fazê-lo, sem infringir em nenhum ponto os acordos intema
ciona.is asSii::iados pelo país. Primefra:i:i:iente., utilizando-se plena
mente do período de lr.lnSição que o GA TI pem:tite para a imple
mentação da lei naciooal,. que pode chegar a até 10 anos. A ArgenM 
tina aprovou a sua legislação patentária contendo o- prazo de tranM 
sição de 8 anos, e reaÍIIII:lOO a sua independência ao denubar o 

-veto do Presidente da República. Por que adota.rlamos prazo me
nor, impossibilitando a adequação da indústria nacional à nova 
realidade legal? EM segundo lugar, obrigando a produção local do 
produto patenteado, sob pena de perda de concessão, como está no 
parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Permitindo a importação paralela como Instrumento de 
pressão do pj:ópriô merCado contra a abusividade de preços. A im
portação paralela deve ser entendida sob o princípio interD.acíonal
mente aceito de exaustão de direitos de paten~s. Segundo esse 
conceito, ao importar um produto patenteado em outro país, já se 
está remunerando o inventor atmvés do paganiento de royalties 
sobre o produto importado.. Sendo assim. os seus direitos patentá
rios já foi3.Dl satisfeitos e exauridos, sendo al}usiva a pretensão de 
proibir a sua importação por qualquer outto.pili. --- -------

Finalmente, se pretendemos discutir seriamente a Lei de PaM 
tentes, devemos enterrar defmitivamente esse iDStiumeD.ID espúrio 
que se chama pipeline. Não bá por que se querer ressuscitar os 
mortos. O pipeline nada mais é que a concessãO de patentes de 
forma retroativa a patentes já ãpi'esentadas em outros paises e que 
não são reconhecidas pela lei btasileira atual Ao ser requerida · 
uma patente, em qualquer pais do mundo. uma das obrigações do 
inventor é desvendar a invenção patenteada. cujo conteúdo passa a 
ser de domínio público. Nos países que concederam a patente. o 
detentor passa a ter o direito exclusivo de fabricação, mas, no res
tante do mundo. tal invenção perde a sua caractexística fundamen
tal para a concessão de patentes: a inovação. Além de defenderem 
o patenteamento ela vida, querem também ressuscitar mortos. pa
tentear aquilo que não é novidade. Devem ser essaS questões de 
domínio divino que têm levado D. Lucas Moreira Neves a se posi
cionarcontraopatenteamento de seres vivos e aadoção do pipeli
ne, em seu artigo publicado pelo O Estado de São Paulo. 

São algumas conquistas obtidas na negociação do GA 1T 
que precisam ser consubstanciadas em lei pelo Congresso, e não 
há motivos suficientes para deiXarmos de fazê-lo. J\.1as existem 
ainda outros fóruns iniemacionais qUe precisam ser consíderados:-
0 Congresso indiano aprovou uma lei que prevê o reconhecimento 
de patentes de :microorganismos apenas quando os Estados Unidos 
ratificarem as deliberações da Conferência Mundial sobre Biodi
versidade. demonstiando grande interesse em colocar em vigor as 
vitórias importaDtes obtidas nessa conferência. Ao invés de gar.m
tinnos o pagamento de royalties e tr.msferência de tecnologia para 
os recursos de bicxliversidade obtidos em solo brasileiro que são 
abundantes, empellham.os nossos esfc:xços para garantir O paga:. 
mento de roya1ties pata JX'Odutos da biotecnologia que são para 
n6s escassos, mas ablndantes nos países tecnologicamente mais 
desenvolvidos. Por que o Itamarati não valoriza o excelente traba
lho que realizou na Confeténcia da. Biodiversida,de, apoiando a 
emenda que estamos apresentaD.do no sentido de reconhecer paten
tes de microorganismos apenas apóS a aprovação de lei que regule 
a transferência de tecnologia pua o Brasil, como contrapartida ao 
aproveitamento de recursos da biodiversidade existentes em solo 
nacional? 

O que não pode é manter a indeímição que acabou prevale
cendo na CCJ quanto ao conceito de microorganismos. Se alguns 
pensam que os microorganismos não poderão ser patenteados até 
que uma lei específica conceitue o qúe pode ser objeto de patentes 
neste setor, pode estar incorrendo em grave equívoco. O parágrafõ 
único do artigo IS, que remete a deímição a lei específica, não 
amJla os efeitos do inciso m do mesmo artigo, que permite o pa
lenleamento de microorgan.ismos. Portanto. se o INPI se recusar a 
registtar um pedido de patente de microorganismo, o '"Deus" in
ventor da vida irá bater às portas da justiça. que poderá adotar uma 
interpretação própria ou, o que é pior, adotar alguma jurisprudên
cia intema.cional. Ocorre que alguns poucos países são extrema
mente flexíveis nesta ~tação, podendo incluir as células de 
qualquer ser vivo, além de seus componente& a nível celular (ge
nes. erizimas, proteínas etc.) e seu_ material reprodutivo, como sê
men. óvulos e até sementei inteD:as. -

No seminário, ouv~S O relato da experiência do Sr. João -
Luiz Homem de Carvalho. professor da Universidade de Brasília e 
Secretário de Agricultura do Govemo do Distrito Federal. Em ' 
1979. participou de pesquisa desenvolvida pela EMBRAPA em 
convênio com uma empresa francesa,. quando conseguiram isolar 
um microorgaDÍSIIlo, o Lactobacilus Plant.arum,. e nele introduzir 
um gene da amilase. Objetivavam fazer com qUe O microorgan.is
mo produzisse ácido lático a partir do amido, o que produziria a 
capacidade de, ao ser inoculado na forragem, permitir melhor con
servação sob a forma de silagem. A pesquisa ob~ve sucesso e o 
resultado passou a ser disseminado juDto a peruaristas no Brasil. 
Pouco tempo depois. soube que o pesquisador francês tiDba obtido 
a patente em seu paíS, a partir de tima pesquisa realizada com gru
po numeroso de pessoas e financiado parcialmente com recursos 
públicos bxasileiros. A partir desse momento, começoo a questio
nar a justiça em se·concederuma patente a um processo que vinha 
trazendo grandes benefícios A pecuária nacional e que, na França, 
estava sendo monopolizado por uma empresa. Este é um pequeno 
exemplo. mas fez uma. reflexão sóbre suas preoctijlações-quando o 
mesmo vier a se dar com a introdução de supezanimais e· plantas 
monopolizados pela proteção de patentes. · 

Sr. Presidente, aqui estão diversas sugestões que, espero, 
possam ser coosideiadas pelo Relato< Femando Bezerra. que tem 
grande responsabilidade nesse processo. inclusive por ter sido eleito 
presidellle da CNL Espet:uoos que possa o Senador não jogar sobre 
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setores importantes da indústria nacional ta.ma.Dhas inootezas. 
nem tampouco deixar de lado as SQas preocupações sociais.-

Sr. Presidente, o Senador Pedro Simon ainda usará da pala
vra para falar de tema de grande relevância, e quero ter a honra de 
aparteá-lo sobre o que se passou ontem. com respeito ao projeto de 
lei do Presidente Feiiiando Henrique. QUero =que S. Ex• tenha a 
opornmidade de falar antes do encen:a.mento da sessão. 

O-Senador Pedro Simon vai falar, não vai? 

grama que deixava seus fllhos irem à escola p:>is querem inscrevê-
~~== - . . . . ora. isso nos traz uma reflexão: as experiências que estão 
ocorrendo Jl9 Distrito Federal com o programa "Bolsa-Educação'~ 
na cidade_ de: Campii:tas~Com o Programa de Garantia Familiar Mí
nima; na cidade de Salvador ond.e. agora, sancionou-se a lei - nas 
últimas semanas visitei niUitos. Estados do Brasil e diversas cida
des como São José dos Campos-; ontem, na Assembléia Legislati
va do J:üo de Janeiro; OD1eol à ~e. na Câmara MuniciPal de An· 

O SR. PRESIDENTE (Levy Di.S) _zy Senador Pedro Si- grados Reis; em Campinas e emRibeirl!o Preto. 
mon declinou do uso _da palavra. Estou. recebendo convites para percotrer cidades de todo o 

. O S~-. EDUARDO SUPLICY - Mas, pelo meu horário, Brasil justamente para disrutir a idéia de se instituir um programa 
amda há mmutos. . . . _- - de garantia de renda mínima que juStamente visaria, dentre outros 

O SR. PRESIDENTE (Levy OtaS)- Pelo seu horário am- propósitos, a assegurar o que entendo de um mínimo~ renda para 
da há tempo. as famílias a fmi de que possam as crianças. neste Brasil, sobretu-

0 SR. EDUARDO SUPLICY- Então, Sr. Presidente doaq-•elasfamíliasDllliSpobres,freqilentaraescola. 
além-de falar sobre os custos oociais- da patente --:peço que sej~ . T:a_ta-se de propósito dos ?Ws- sa.udáv;is e qU_e)ustame~ 
feita a leitura - gostaria .de fazer um registro sobre assunto extre- contnbuma para que pudéssemos quebrar o cli'Ollo VtClOSO da po
mamente importante, divulgado pela Revista Veja nâ .edição desta breza e o fato de sermos camFs da desigualdade. -
semana. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sii:tadores. em minha conclusão, 

Trata-se de uma reportagem. "O suor dos pequenos", refe- gostaria de registrar que era prop6sito do Senador Pedro SiriiOO. 
rente ao trabalho de menores. hoje assinalar o projeto de lei sobre os desaparecidos, o que certa-

. ''Num País que -come, veste e dorme em produtos do traba- mente fará. -
lho infantil, 7.5 milhões de cria.nçaS e adolescentes passam 0 dia Considero que hoove mérito no esforço do Omfe de Gabi-
no batente. " nete José Gregório ao dialogar com as famílias dos desaparecidos. 

Essa reportagem merece a leitum de todos os brasileiros, juntamente coni-0 Ministio Nelson Jobim. A lei não é inteiriunellte 
deputados e senadores, assinada por V alériã França e Joaquim de satisfat6ria. mas foi um passo na direção correta. Há que se consi.:. 
Carvalho. Peço a transcrição dessa reportagem na ííitegra. derar também a contribuição da sr Eunice Paiva, viúva de Rubens 

Atualmente são três milhões de menores entre dez e quator- :faiva, que não tem. até que venha essa lei, sua própria Condição 
ze anos que estão txabalhando. São pequenos trabalhadores que es- oficial de viúva, porquanto não houve, ainda, total reconhecimento 
tão, como Derivan Lima.. o baiano de 11 anos, trabalhando deSde· -sobre a ques_tão dos desaparecidos. 
-os- cinco anos por R$2,5 por semana com sisai;. trabalhadores Mas, certamente. o Senador Pedro Simói:f voltará a esSe 
como Samuel Carvalho, de quatorze anos, trabalhando mm esta- tema. e eu gostaria de ter a boma de aparteá-Io. 
leiro em Manaus ao lado do tio fazeudo soldas com chamas a mil& !30CUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
quinhentos graus; como T!ágo Valente, quatorze auos, há dois me- EDUARDO SUPUCY EM SE1J PRONUNCIAMENTO: _ 
ses ganhando R$200 cOmo office.boy em São Paulo; çomo Ra
quel da Silva, de treze anos, que fabrica sapatos em Franca- um 
mês de costura para comprar um tênis -;-- coDiO Emivâhia de Oli
veiia, de dezesseis anos, trabalhando num McDonald 's di Fortale
za: _cinco horas de batente por dia, na cozinha e na limpeza; como 
Ozemiro Menezes, de 10 anos, na olaria em Máraj6-Mlrim. -3Õ 
quilos de argila nas costas; como Cassial:ió Leite, de 15 anos. em 
Araraquara, onde carrega 250 quilos de lar.m.ja em uma hora; 
como aqueles "450 adolescentes no Ceará: regime militar, castigos 
humilhantes e emprego sem cfueitos" no Batalhão da Policia .Mili
tar que os treina. 

São crianças por lodo o Brasil--cOmo ''ã gaúCha Dloiléia 
Schneider, -de 12 anos na propriedade da família" pelo menos essa 
fai o ''batente de manhã e tempo paxa escola à ta.Ide". 

Sr. Presidente, a reportagem da Veja menciona que uma 
das soluções pa.rã--esse problema· é a renda mínima para as famí
lias, de maneira que elas possam ter um mínimo de renda, como 
também os ftlhos freqüentando a escola. Menc:ioo.a a reportagem 
que houve uma experiência nesse sentido entre 1991 e 1993; -ein 
Campos, no Estado do Rio de Janeiro, com uma ação -qlle garantiã 
a cada família que retirasse a Criança do trãbalhõ nos Cãnaviais o
direitO de receberem o equivalente a US$1,00 por dia rui escola. 
Havia 300 vagas DO progtátna, e as 300 foram preenchidas, flcan: 
do as crianças na escola. Quando a vexba do programa acabou, 
elas voltaram para o canavial. onde tiveram que disputar o lugar 
com outras crianças de outxas fanlílias que eStavaDi ali Hoje. ao 
verem um estranho se aproximando de suas caias, as niães da re
gião correm -para perguntai se a pessoa e ÍtÚlcionárÍo daquele prO:. 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO.SUPUCY EM SEU DISCURSO.') -

Especial 
O SUOR DOS PEQUENOS 

Num país que come, veste e dorme em produtos 
do rrabalho infantil, 7,5 mOhões de crii:znças e adoles· 
centes passam o dia no batente 

Valéria França e Joaquim~ Carvalho 

Derivan Ferreira Lima tem a:s mãos esfoladas_ de ~gU 
folhas de slsa.I. uma planta dura. áspera e-ácida da quãl se retira a 
fibra que dá maciez aos colchões de dormir. DeriVa.D tem 11 anos. 
Desde os 5 trabalha para a Sisaleira Retiro, em Retirolândi.a, no m:.:. 
terior da Bahia. 

Derivan apanha feixes mim depc?sito e os leva até uma má
quina de beneficianiento, a batedeira. É um trajeto de 100 metros. 
<FJ.e percorre e repercoae doze horas por dia, cinco dias_ por sem.a.
ria. Numa jomada de trabalho, aurega 1 tonelada ~ sisai. A seu 
·lado. labuta outro garoto, que acabou de completar !O anos. Mais 
adiarite fica Luciana dos Santos~ de 13 anos. uma das mais aplica
das no serviço. Como- os me~. Luciana passa o~ exped.iem.e 
coln Um lenço amarrado ao rosto como uma máscara. E um cuida
do para evitar que a fuligem do sisai contamine os p.tlmões. 

Derivan é Uin dos 7,5 milhões de trabalhadores braSileiros 
com menos de 18 anos que ocupam 11,6% dos empregos dispam
veis no País. Entre esseS pequenos txabalhadores. O menino baiano 
eStá entre·Os 3 milhões na faixa de 10 a -14 anos segundo o Institu· 
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ê iegalmente autorizado a partir dos 12 anoz, e ainda ãss.im ccini...-0 
car::ir.er de aprendizado- seriam duas vezes mais nUmerosas qrie os 
trG.balhadores da construção civil, a maior do Brasil, com 1.5 miM 
!hão de operários:. Somam quatro vezes-o-nU.meri:rde bancários e 
cinco_o de metalúrgicos. 

O Brasil come, veste _e dorme e_m. produtos feitoS- pelas 
mãos de crianças. Meninos em~ colhem laranjas Cm fazen
das no interior de São Paulo. Laranjas que depois virãri:J. sticO no 
almoço de meninos e meninas de classe média e, em forma de 
concentrado, rendem 700 milhões de_ dólares em exportações. Me
ninas e meninos colhem o algodão usado nas-roupas. Também aju
àam. a fabricar o carvão paxa produzir o aço. que faz automóveis e 
talheres para a mesa de jantar. Crianças fabricam sapatos para as 
indúst.tias de Franca, que faruraram 6.5 bilhões de d6l.ãres -no ano 
passado. Crianças também fazem sanduiches no MacDonald's, são 
office.boys, engraxam sapatos. ''É dificil-encontiar no Bfasil uma 
mercadoria que na cadeia produtiva não teflb.a por trás a marca da 
IIW,o de uma criança", atesta José Carlos Alexún. diretor da Orga
nização Intemacional.d.O TrabaJho, a OIT. 

Na indústria do sisa( os acidentes São conniDs.. O menino 
Carlos Silva de Jesus. 14anos, vizinho de Derivan, espetou o olho 
esquerdo numa ponta da folha de sisa! e perdeu essa vista. Cooti~ 
nuou a trabalhar até que um dia. sem enxergar direito, acertou o 
olho bom com uma faca. Estava com 8 anos e desde então Í;LCOU 

cego. Entrando pelas casas de chão de terra da região, onde o café 
é ralo e açucarado e as refeições são feitas de fet.Jaõ"éTá.ffiilia, não 
é difícil encontrar meninos sem uma mão e, às vezes. sem o ante
braço. As criariças se feriram no mómentó em que foram colocar o 
sisai na mãquina de moer e ela lev_ou_dedos. rgãos e braços juntos. 
Ao lado de pais mães e irmãos, as crianças recebf:ram 2.5 reais por 
semana e ajudam a transformar sisa! em bens âe consumo: Além 

...do colchão, a planta fornece matéria-prima para a fabricaçãO de 
papeL tapete e é exportada para o México. onde é usada paxa fazer 
tequila. -- -- - ~ --

Nem sempre o trabalho-das crianças implica jornadas baní
veis como a dos me_n..inos_ e meD..Íl;las que colhem sisa! no illlerior 
da Bahia. Em quase toda família brasileira encontram-se casos de 
um pai. um avô Ou um ir:ril!O mais velho que começou a ttabalhar 
cedo. A maioria não se a.trepetrde disso, e até sente orgulho. Per
gunte-se mesmo a um office-boy do centro de_ São Paulo o qt!e ele 
acha de seu serviço e muitos vão déclarar-se fe~s da vida._ Du~ 
rante dois anos, TJ.ago Borges Valente, de 14 anos, trabalhou de 
_graça na avícola do padrasto. Depenava frimg'os e nâO gahhaVa 
nada. Há três meses, empregou-se cowo- offioo-boy de um _escritó
rio de advocacia. Hoje, Tiago desfila com uma pastinha pelas ruas 
da cidade, não faz cara feia quãridó encara Uma-fila de ban,co nem 
reclama se o -õnibus está lotado. s~_salári9 é Q.e_200 reais, entre
gue à mãe, que lhe compra roupas. material escolar e libera o di
nheiro para o passeio do_ frm de semana. "Não' me importo de dei~ 
xar o dinheiro com minha mãe, pois agora meu padrasto e ela me 
respeitam", diz o garoto. 

Com um facão afiado, Adriano Ribeiro Zeferino, 13 anos, 
corta I 000 pés de cana por dia. Empregado da Usina de Qtiissa
mã.-na regiãó"dé campos. Rio de Janeiro, ganha 15 reais por se
mana. "Botrloando. bordoando. a gente pode ganhar mais. Mas 
tem de bordQai muitotl, dizJobel Sodré, 10, colega de Adriano. Na 
usina em que os dois trabalham, metade dos canavieiros tem me
nos de 18 anos, pelo menos uma cicatriz no corpo e dtias histórias 
para contar. A primeira é que fracassaram na escola. A segunda é 
que já se consideram homens feitos. Jobel, por exemplo. não sabe 
eScrever. mas é o arrimo da. mj'.e e de sete iimãos. Não conheceu_o 
pai. fuma desde os 8 anos e se mete em todas as conversas pe 
adulto, exigindo ser tratado de igual para iguaL Há um mês, com 

um corte entre q polegar e o indicador da mão esquerda, JObel fi~-
cou uma semana Sem trabalhar. Em respeito à sua habilidade no 
manejo do facão, a usina pagou-lhe os dias parados. ''Estou de aci- _ 
dente". dizia ele aos colegas do canavial, como se tivesse registrO
em carteira. 

A inf"ancia trabalhador.t do Brasil reúne tragédias como a ®._ 
sisai de C~os- Silva de Jesus, o _bom astral do boy Tiago yaiente 
e a precocidade altiva de Jobel Sodré. Meninas e- meninos gãnham 
pouco - 70% recebem meio salário mínimo, segundo o IBGE -.-----
são empregados esforços e, em geral. mais fáceis ·de disciplinar do 
que os adultos.. "Eles ttabalbam mais que os adultos, porque são__' 
múito ~biciosos". diz Rui Fernando Pinottí, diretor de uma usina 
de açúcar em Mutuca, no interior paulista. Como consumidora, a 
criança. que trabaJhar tem ambições- parecidas com-as da- que não 
trabalha. Gosta de tênis, de chocolate e de roupa. Como consegue 
adquiri~ los com seu próprio esforço; também muda de comporta
mento em casa. As meninas passsam a viver num ambiente de 
competição com a mãe e são esti.;mladas a mudar-se antes da 
hora. Os meninos perdem o pai como referência e logo c_omeçaril a
tratá-lo como a um igual. 

Nem todo mundo pára de esw.dar porque pegou no batente, 
mas é claro que não dá para queimar as pestanas depois- de uma 
jornada mais dura. Confoone o ffiGE. apenas 39 de <ada 100 ~ 
~que tra.balbam tenriinam o 1° gr;w. :!;: isso em escolas que, 
muitas vezes, já têm um padrão de ensino lá embaixo. "Ós-álunos 
que estudam à noite cbegam tão cansados que facilitamos a maté
ria para eles", diz Katia Gouveia." professora na regi.ãõ de Matão, 
no interior de Sãq Paulo. onde 70% dos alunos do 1° grau traba
lham. ''Eles ficam inquietos. nervosos- e brigam com mais facilida
de que os ahmos da manhã. que zlão trabalham", eXplica a profes
sora. Uma pesquisa _900Idenada pela psic6loga, Irene Ri.zzini. ~ 
Universidade Santa Ursula, do Rio de Janeiro,. -conStatOu que qua.: 
se a metade dos pequenos ttaballiadores busca n._o emprego uma 
auto-afumação que não en:contza na, escola. _"Eles vão para o tra'f?~-:__ 
lho para ter o seu próprió dinheiro", aírrina Iie:õ.e. · - -
_ Hã. tam~ uma mudança psiCOlógica. A criança trabalha

dora brinca apenas quando .pode. se diverte ~uco, fantasia menos 
e vive uma realidade qué não é_ :Pr6Pria para a idade. Ninguém 
acredita que trabalhar, em si:, faça bem a ela. A dúvida é sobre a 
grayidade dq _proble~_ As brincadeiras iofaD.tis são um treinO--
para a vida. Quando brinca de boneca, a menina está conbeCendÕ
suas emoções, aprendendo_ a lidar _CQm e_las e reproduzindo sua 
vida com a mãe. O meninO-que sãca seu revólver de plástico está 
te~do seus medos e sua a~dade, aP.Ie~dep.ifu a_ se contro
lar. Acredita-se que é nessa fase que a criança desenvolve seu es
pÍl'Íto de iniciativa.- Como fazer issO quando ·se passa o dia sob vi
gilância de um capataz num canavial? -
- 0 psiquiatra Haim GiiSjiilm, ae-Sâõ PilllO. acha que o dano 

é grande. "A criança que trabalha será um adulto dócil. obediente 
e até apático", diz. Já o professor Raul Gorayeb~ da Universidade 

· Federal de São Paulo. tem uma visão oposta. E1e considera que o_ 
ttabalho pode até complementar ~a edUcação iDfantil, desde que 
Dão seja pesado e haja tempo para a criança brincar. 1'Para ser um 
adulto pleno, uma criança jamais poaerã TIC:ar sem- esse temPou. 
afuma. Muitos aduhos obrigados a trabalhar na infância se lem:_ _ 
bram da época com triSteza nos. olhos. Outros consideram tudo
isso conversa de pSicólogo. "Crianças e adolescentes precisani tra
balhar. Trabafuei na cana-de-açúcar desde pequeno e tenho saú- _ 
de". diz o agricultor Antonio Móia. presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Matão. 

''Com ~ fllb.o aqui fico seguro de que ele terá uma proflS--
são". diz Pedro Ãlves de CãrVallio, 46 anos, fw:Ícionário do esta
le~ Ri~ Negro. de Manaus. A seu lado o HJ.bo. Eli. 15, e dois so- _ 
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briDhos. Samuel e Ozivaldo, 14 e 17, respectivamente. Os adoles
centes fazem o mesmo trabalho de seus 250 adultos. s6 que ga
nham três vezes menos e não são registrados. Sua especialidade é 
a solda, "atividade que exige habilidade no manejo de um equipa
mento que cospe chama de 1.500 gtllllS Celsius. Muitos ootros 
pais também estão Imnemente convencidos de que mandar o filho 
Jl'II1l o trabalho é a única fOilllA de educá-lo Jl'II1l a vida. 

Luiz Goozaga Paulo da Rocha. de 36 anos, lrabalba numa 
pedreira em Itaitinga, no Ceali, desde os 8. Tres de seus sete fi. 
lhos já. trabalham com ele.. Eis a sua visão do problema.: "Aqui. se 
um camarada tem estuçlo, não tem onde trabalhar. Quem é estu
dante não anuma emprego e vai fumar maooDha ou beber cachaça. 
Então, tem de trabalhar''. O caçula de Luiz Goozaga, Ozelmo Frei
tas da Rocha, de 8 anos, ganha 5 reais por semana pai1l quelmlr 
pedras. O pai de Luiz Gonzaga quelxou pedia dos 8 aos 60 anos e 
mon-eu aos 74, atropelado. N""ao tioha nem aposentadoria. 

O que se verifica, em qualquer lugar, é que o trabalh.o da 
criança r.momente prejudica quando se cuidoo, antes, do destino de 
seus pais. É assim no·Rlo Qrande do Su~ onde as ctianças traba
lham desde os 5 anos, a}ldando os pais a plantar pasto, criar fum
gos e porcos, ordenhar vacas. Contra. uma taxa nacicmal de analfa
betismo na casa dos 20% o índice de iletrados na região é próximO 
do. zero. O Iespeito por essas crianças é gcmde. Dispõem de ôni
bus Jl'II1l apa!lhá-las na porta de casa e o ensino que recebem, em 
escola pública, é de boa qualidade. O que se mantém, ali. é um re
gime de pequenas propriedades rurais, em tonas férteis o suficien
te Jl'II1l sustentar uma família. Em Poço das Aulas, municipio de 
3.200 habitantes, Dionéla Schneider, de 12 anos, ajuda a família a 
cuidar de fumgos. Ela tiabalha das 7 ao meio dia. quando pára 
para tomar ba.Dbo e se 3111lmar para ir à escola. Di.onéia :nunca foi 
reprovada e neste ano não faltoo uma única veZ às aulas. ''Vivo 
-num paraíso", diz ela, que pretente ser economista. Não é um· pla
no absurdo. Seus dois irmãos mais velhos já. fazem faculdade. 

Nos Estados Unidos, é comum os rapazes aceitarem empre
gos temporários nas férias de vetão e não se vê mal algum niSso. 
No Brasil onde o tiabalho é cultmalnrente estigmatizado, mesmo 
quando uma garota de classe média. resolve dar meio eXpediente 
como balconista muna bntique azrisca~se a ouvir comentários ne
gativos de colegas. Mas as crianças pobres se- trabalhaiam
antes de 1888, um menino escravo já tinha tarefas para cumprir, 
aos 6 anos de idade. A imensa maioria dos meninos e meninas 
pega no batente em casas onde os pais vivem cçmt.ando as moedi~ 
nhas no fmal do mês e descobrem que nem assim o dinheiro vai 
dar. Uma prova de que o dinheiro é a moeda que coloca a criança 
na cadeia de produção são os programas. à,e renda mínima. Entre 
1991 e 1993, em Campos,. no Rio de Janeiro. crioo-se uma ação 
assistencial que ganmtiu a cada famllia que Ietirasse a criança <lo 
trabalbo nos canaviais o direito de receber o equivalente a 1 d6lar 
por dia de escola. Havia 300 vagas no programa, as 300 foi:am 
p1100nchidas e as crianças ficaxam na escola. Quando a verba do 
programa acabou, elas voltaram. para o canavial- onde tivetam. de 
displtar o lugar com outias crianças. de ootias famllias, que já es
tavam ali. Hoje, ao ver um estranho aproximando-se de suas casas, 
as mães da região correm para perguntar se o sujeito é- fimcionário 
daquele programa que deixava seus fllbos irem à escola. pois que
rem inscrevê-los de novo. 

A úUima vez que se fez um debate organizado sobre o tm
balho infanlil foi em 1988, dur.mte a Constituinte. A esquerda 
queria vetar qualquer forma de tmbalho abaixo dos 14 anos, se
guindo o padriio interna<:ional, pelo qual a idade limite é de 15. 
Levada a plellário, a proposta foi dermbada pela baacada do Cen
trão, numa daquelas vezes em que o plenário rachou. A principal 
oradora do Centião foi a Deputada Sandra Càvalcanti, do PFL do 

Rio de Janeiro. "Este país fOi feito por braSileiros que começaram 
a trabalhar ainda crianças e que não tiveram com isso nCDbum pre
juízo", disse a deputada. Depois de outras discussões, redigiu-se o 
artigo 227 da Carta, no qual o trabalho, na forma de apiendiza
gem. passou a ser admitido a menores de 14 anos. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1991, defme
se como aprendizagem o trabalho que pos:ibilita ao pequeno em
pmgado a partir dos 12 anos tomar-se um especialista. Um exem
plo de aplicação carreta da lei são os cur.;os do Senai, que formam 
operários pam a indástria.. Foi de suas salas de aulã e oficinas que 
saíram os trahalhadoies especializados que ajudaram a modernizar 
o país, pudern.m comprar um sobradinho e um catro de segunda 
mão. Mas há rutros exemplos. de "aJ:relldizado". segundo o 
IBGE, 55% das meninas ganham a vida como e-gadas domés
ticas. Há também entidades, oomo a Guarda-Mirim, que muitas 
vezes funcionam como :intennediáriOs de mão-de-obra infantil e 
batata. 

Em A=aquara, no interior de São Paulo, a Guarda-Mirim 
embolsa até 40% do sa1ãrio mensal de cada um dos 900 menores 
que mantém e-gados. dos quais 117 têm meoos de 14 anos. 
Cobra-se a taxa a pretexto de cobrir os custos com o uniforme de 
garotada e a infra-estrutw:a da entidade, que se resume a uma sala, 
cem secretária e telefone. Mas a melhor parte ftca com os empre
sários: eles são dispensados de pagar_ os encargos tiabalhistas, 
cano férias, 13° e fundo de gazantia. E ileg~ mas, em geral, as 
aUtoridades fazem vista grossa a isso. Em Juiz de Fora, a Guarda
Mirim cresceu tauto que os sindicatos foram ã luta para reclam.a,.. 
Há um mês, em passeata. na cidade, lembraram aos pais que o em
prego barato oferecido ao fzlho boje poderá custar o seu posto de 
trabalho amanhã. 

1'0 tr.tbalho infantil cresce porque os adultos conseguiram 
direitos tiabalhistas que os empresários não querem pagar, dii 
F=cisoo Uroano, J""SÍdente da Cenfederação Nacional dos Tra
ba:lhadotes Da Agricultur:a... 11As empresas cont:Iatam crianças e vão 
deixando seus pais desetDpregados." Filho de um agricultor pobre 
do interior do Rio Grande do Norte. Uroano COmeç<JU a trabalhar 
aos 6 anos, ãj1<fando o pài- na plautaçã.o. N"ao se lamenta, não se 
arrepende, mas só gosta de lembrar porque já passou. 'Uma vez, 
tiabalhando em outra fazendá. cheguei a apanhar de relbo nas cos
tasn. conta. 

No Ceará e em Minas Genús, o agenciamento de menores 
. vircu programa de govemo desde 1991. A iniCiativa é um sucesso. 

nos dois Estados.. porque as empresas ficaram dispensadas de 
cumprir qualquer direito trabalhista. Em Belo Horizonte, empmsas 
como as fábricas Are=, de calçados, e Suggar, de elelrodoméstic 
cos, são clientes desse serviço. Também organiSmos públicos~ 
como a Procuradoria de Justiça e o Banco Estadual Bemge. Em 
Fortaleza, um programa vincalado à Febem emprega 3.200 adoles
centes de 14 a 17 anos. que ganham meiO salário nínimo para tiã
balbar quatro horas por clia. O programa nasceu com a justificativa
de que era necessário dar uma ocupação digna para menores de 
rua. ·Qualro anos depois, descobriu-se que a maior parte dos garo
tos e garotas empregados s6 andava na rua para tomar o ônibus. 

São rapa110s e moças pobres, como Maria Emivânia Mar
ques de Oliveira, de 16 anos, que trabalhavam duro há bastante~ 
tempo, Recrutada pela Febem aos 14 anos, seu primeiro emprego 
foi na Iede de fast food Big Burger. Depois de um ano na empmsa, 
foi demitida por ter faltado um dia, q:Iando esteve no médico tia
tando de surdez e o gerente não acreditou. Como não em. registra:.. 
da, levou para casa 27 :reais, o saldo dos dias trabalhados e mais 
nada. ''Saí como entrei E ainda tive de deixar o lx:mé e o avental 
que usava", conta. Hoje, empregada no Ma.cDonald's, que entre os 
direitos trabalhistas s6fue garante as férias al:J.uais. EniiVâDia aten-



508 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

de DO caixa, ajeita pedidos na b<mdeja, prepara os lanches. varre a 
loja e frita batatinha. Mesmo com as horas extras, seu salário nun-_ 
ca passa de 85 reais. Treinados pela PM. 450 garotos de Fortaleza 
passam por um regime militar. O pelotão é comandado por um te
nente, o responsável pela instrução é um sargento e quem não 
acerta o passo sofre castigo. Pode ser uma punição de escola linha 
dum, como ficar meia hora em silêncio olhando para a parede ou, 
já em estilo militar, fazer de dez a cinqüeD!a flexões de braço. O 
mais humilhante é limpar o baDheiro. Alguns adolescentes saem 
dali para trabalhar em escola pm.icular. orientando o trânsito das 
ruas nas imediações. Outros vão ser offlce. OOys ou datilógrafos -
sempre sem carteira assinada. 

. As crianças da região de A.raraquara, no ioterioi:- paulista,. 
são lendárias pela agilidade. J!..fagras e baixas, elas sobem nas ár
vores com :rapidez e, como não têm muita força no braço, retiram 
a laraiija sem quebrar os galbos, ao contrário do que acontece com 
adultos. S6 Dão produzem mais que seus pais porque suportam 
menos peso. Mas sua re~abilidade é gigantesca. Elas não recebem 
sequer salário. As laranjas qtle colhem entram Da coia· de produçãO 
do pai. Em uma hOia, garotos co:mo Cassiari:O Leite, de 15 anos, 
recolhem 250 quilos de fruta_s. "É um trabalho de gente grande", 
diz ele. 

. . ~ ponto de vista legal, o trabalho imantil é ~ma escola de 
irregularidades. Nii1guém pode trabalhar antes dos 12 anos. mas se 
en.contrarri crianças de 8 e de 7 no setviç6. Entre os 12 e os 14, o 
trabalho s6 é autorizado para dar uma profiSsão, irias não se imagi
na ~ai emprego terá um menino que passõu a vida aprendendo a 
quebrar pedia. Em nenhum caso o trabalho pode ser,penoso e mui
tas vezes o é. Crianças quebraril pedra no Ceará. canegam tijolo 
na construção civil no Amazonas, cuidam de fOillOS de carvão em 
Mato Grosso. Menores não ,podem traba.Ibar à noite: mas a partir 

-das 2 da manhã estão no rilerCadÕ descarregando caixotes de fmtas 
e legumes. Evidentemente ninguém pode trabalhai sem salário -
mesmo que sob as ordens do pai 

Mas é dificil fazer cumprir a lei. nessa matéria. As- famílias 
querem que os f"llhos traballiem. às empresas imeressa cçntar com 
seus serviços e as próprias Crianças percebem que se espera delas 
que ajudem em casa. Na região de ~jó-Mirim. no Amazonas, 
.crianças começam a uabalhar em olarias com 10 azios. "A. maior 
parte p1xa caninhos ou canega bai:ro .. como Ozemiro Campos de 
Menezes, de 14 anos, empregado há dois numa cêrãmica. Ozemiro 
gallha 40 rems por semana j)aia cairegàr argila n.as costas. Leva 30 
quilos de cada vez. Seu esforço lhe rendeu u:rp. f'ISico baixo e_mns
culoso, que lembra o de um halterofilista. "E o meu l:l+elhor fun
cionário", diz o dono da olaria, Hélio da Silvà Macedo. A mãe de 
Ozemiro, Arlete, de 45 3J19S, trabalha na mesma olaria, mas ganha 
menos: 30 reais por semana. Desde que seu pai foi"embora.. há 
quatro anos, Ozeniiro passou a trabalhar e a chefiar a casa. "Ele é 
muito bruto com as irmãs", reclama a mãe. Ozemiro está naquela 
fase em que os adolesç;entes engrossam a voz. Fala pouco, fuma e, 
à noite, joga futebol com os vizi:Dhos. "Se eu não trabalhar, n:ü.nba." 
família passa fome''~diz. 

Na indústria de calçados de Franca, no i:Dteiior de São Pau
lo. trabalham cerca de 4.000 crianças de 5 a 14 anos. São 15% de 
mão-de-obra de uma indústria que. embo_i"a em crise, ãinda faOJra 
alto. Mas quem for visitar as fábricas i1ão vai eD.cOD.trá-Ias fazendo 
o serviço. As empresas terceirizaram ul:nà ·pãrte ae sua produção. 
Como pesp:mto e colagem. e agora as crianças trabalham em casa. 
Com a mudança. as fábricas reduziram seuS custos, aumentaiam a 
produtividade e, de quebra, se livraram do risco das açôes traba
lhistas. Demitido da fãbrica onde trabalhava, todos os dias, o ope
rário José Carlos Barbosa procura. na rua. bancas de intermediá
rios que lhe entreguem serviço para levar para casa. Ele trabalha 

com a mulher e quatro filhos entre 4 e 12 anos. Em conjunto, os
seis ganham 600 reais por mês. quantia idêntica ao piso da categO' -
ria dos sapateiros. Há um mês, quando entrevistava a famr.1ia Bar
~ Veja viu quando Tales, de 6 anos, flCOU enjoado ao abrir 
uma lata de tinta e sentir seu cheiro forte. Zonzo e chorando, cor
reu ao banheiro. Depois de alguns miriutos, Tales voltou. Tinha 
vomitado. Enxugou as lágrimas e contiiiUoo. trabalhando como se 
nada tivesse acontecido. "Meus filhos sabem que se não ajudassem 
a vida seria muito mais- apertada". diz Barbosa.. A renda familiar é 
pequena, mas: o suficiente- pãia gaiantit um videoca.Sse1e em casa e 
uma viagem de férias a uma estância de águas. ''No mês passado, 
comprei um tênis. Era uma coisa com que eu sonhava", diz Raquel 
da Silva, de 13 anos, que ajlda a avó e a tia a costurar sapatos. 

"O trabalho de uma criança é duro. mas é melhor que esteja 
tiabaihando do que roo.bando", diz Paulo Celso Mu.nboz,. dono de 
uma carvooria em Mato Grosso do Sul, região onde a Pastotal da 
Tena diz que l);abalham 2.000 crianças entre 8 e 14 anos. 'Todo 
trabalho é penoso, mas o pobie precisa do emprego e ninguém 
deve interferir''. 2.fnlna o P:"efeito Nelson Martins, de Matão, onde 
crianças são canavieit:as. Há dois meses, a Procuradora do Traba
lho. Fernanda Uchõa de Albuquetque. do Cear.\, resolveu denun
ciar o programa do govcmo tucano que fomece mão-de--obra in
fantil a e_...,. que ficam liberndas de cumprir obrigações traba
Jbistas. ''Os empresários ameaçam dem.iti:r os m.encm:s ~se fossem 
obrigados a pagar seus direitos'', conta a Procuradora. '13 engraça
do. Eles se portam como se o emprego que dão representasse uma 
obta de caridade~ e não uma necessidade da empresa". acrescenta. 

Há um aspecto histérico nessa questão. A humanidade pas..c
' sou a maior parte de.sua· eXistência sem prestar atenção à criança. 

Na Alltigüidade e na Idade Média. meninos e meninas mOravam 
et;a casa, mistw:ados aos adultos, vestindo-se como gente gmnde e, 
quando já tiDham braços um pouco mais fortes, iam trabalhar. A 
infância. como etapa especifica da vida de uma pessoa,. com todas 
as suas peculiaridàdes e riQuezas, é uma descoberta relativamente 
:recente. que tem a idade do capitalismo e a marca do progressO 
cieb.tífJ.Co. Mudou o mundo do t.:Iabalho, mndar.un os empregos e 
surgiu, então, a necessidade de cuidar do fuiUro das crianças, num 
processo que é irmão gêmeo do ensino público obrigatório. Havia 
quem cobrasse leis contra o ·trabalbo infantil e quem falasse nos 
custos de produção. 

Lentamente. a criança foi deixando o batente para ir à esco-
la, mas quem não percebeu pai3. onde os meDinos e meninas se es
tavam dirigindo acabou ficando numa situação dola:osa de lem
brar. Houve na. França um certo doutor Hannot, médico que defen
dia 'o trabalho infantil mesmo nas minas de ca.tVão e pedreiras. Ele 
dizia que o suor das crianças, seu sofrimento, era "cruelmente 
útil". Paxa o médico Ha:nnot. que não ignorava o estrago que o car
vão colocava nos pulmões infantis, esse tra.baJho deveria ser ini
ciado o quanto antes, pois mpidameDte "essa criança se habituará a 
se alimentar de ar pobre de oxigênio". 

A discussão sobre o "cruelmente útil" teapm:ece no país e 
também em várias partes do nmndo. Em agosto do ano passado. o 
governo a.onerlcano demmciou o Brasil por exploração do traba
lho infantil, numa relação que eDg}.oba.va outros vinte países. Nos 
Estados Unidos, grupos de consumidores fazem piquetes em jX)l"

tas de estabelecimentos comerciais para den:anciar que vendem 
produtos fabricados por crianças. Ao se instalar no Brasil, a 
rede de supermercados Wal-Mart anunciou em seu contrato 
o compromisso de não comercializar produtos. de empresas 
que empregassem· m.ão-de·obra infantil, cláusula que, como 
se vê, terá dificuldade em cumprir ao pé da letra. São inte
resses poderosos que se movimentam dentro e fora do país. 
Há pouco humanitarismo e muito j9go comercial. Mas fica o, 
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principal. No século XIX. o progresso trOuxe o direito de ser 
criança, e o Brasil,naportadoséculo:XXI, airidaodeveamilhões 
dcbrasileiros. -

SOLDADOS DO FUTURO 

Em vários lugares do mundo, as crianças foram recrutadas 
para outro serviço. Estão na guerra. Estima-se qne hoje existam no 
IllÍilimo 50;000 criaÍlças lutando nas batalhas travadas pelo mun
do. A cena de um menino com um fuzil apoiado oo ombro? envol
to mim colete à prova de balas e com uma granada na mão, é deso
ladora. Mesmo assim. neDb.uma organização intemacional de defe
sa da criança consegue impedir o aumento constante do fluxo de 
garotos par.. o front das batalhas. As convenções mtemacionais 
defmem que s6 jovens com ~ de 15 anos podem participar de 
uma frente de combate..Mas adolescentes e crianças com idade 
me:gor do que essa já são, no entanto, ma.icn;ia: ó.Os cqnfiito& raciais 
da Africa. Só na Libéria somam 6.000. N"'ao há sequer linrite lllÍDi
mo de idade para lllgressar)la. vida militar. Durante quinze anos. a 
Guena Civil de Moçambique foi sustentada por um batalhão im
piedoso oom idade média de 8 anos. No Sri Lanka, as tropas rebel
des nãa têm mais de 9 anos. A lista de países 'comprometido~ é 
Iop.ga e inchli México, Angola, RUanda e Camboja. · 

A substituição da figura lendária do guexreiro forte - como 
a dos metoenários vikiugs- pela apozência frágil da criança é alta
mente hic:rativa em custo e ~eficio. Os: pequenos soldados mui
tas vezes são :recrUtados sem receber salários, fiCando satisfeitos 
quando tém direito a fazer três refeições por dia. Mnitos deles, 
como as aianças miseráveis de Miamnar, a aoilga Birmânia. não 
têm nem o que comer. Recebem ainda tratamento médico. Mas o 
que os .itrai é mesmo a sedução dos' símbolos de poder das bri

-lbantes insignias do uniforme e principalmeilte das annas. Os sol
dedinhos s6 têm a penler. Quem gimha é o comando do exército, 
que pode então ·contar cóm um batalhão mais efl.Ciente do que an
tes. Nas guerras de hoje, a força bruta é dispensáveL As armas de 
última geração não pesam mais do que 3 quilos e eXigc;m apenas 
agilidade na manipulação. · · 

Na mocênciadainfânciaháum~potencial de luta. . 
"As crianças não têm doutrina nem ideologia". diz Brian 

Milne, antropólogo britânieo. Também não sabem ainda díscemir 
com clareza o certo do errado. Por isso acabam futando sem se fa
zer gtandes petguntas. Nos campos de batalha exprimem toda. a 
violência comum ao período da pré-adolescêiicia. Ãcaha.m. assim. 
por ter um desempenho surpreendente, até ~ pexverso·do que o 
de soldados adultos. O únioo laço que possuem, can a família, 
também é- estrategicamente destruído. Há relatos de que são obri
gadas a matar os próprios pais. "Cometer atrocidades significa 
comprometer a personalidade a um ponto em .que ela nunca mais 
voltará ao seu estado normal". explica Eri.que Querol, psicólogo 
argentino que trabalhou com veteranos de uma tropa anticomunis
ta de Moçambique. A partir desse momento, a fatui!ia do soldado 
passa a ser o próprio batalhão. 

O processo de transfarinação de erianÇas em soldados im
plica uma violência psíquica tãO grande que, quando são desliga
das do exército.. não se reiritegram mais à vida sociaL Acumulam 
traumas de gu=a, fobias, depressões e mnitas fieam dependentes 
de drogas- em quantidade muito maior do que os veteranos adul
tos. Durante os combates,. são estimuladas com. doses elevadas de 
anfetaminas Quando demonstiam algum tipo de rebeldia, são 
anestesiadas com alta quantidade de Valium ou maconha. Re
sistem a largar as armas. símbolo de prestígio e poder. O pior é 
que ficam sem lugar na sociedade. Acham-se superiores e, _por 
isso. não aceitam ordens nem mesmo-dos pr6prios familiares. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Senadoies · 
Odaeit Soares, Roberto Freire e Manto Mitanda envianun disalr
sos ã Mesa, par.! serem publicados na fonna do disposto no art. 
203 do Regiroento Interno. 

- S. Ex's serão ateudldos. 
O SR. ODAClR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr's 

e Srs. Senadores, como em de espetar, não cessam nem cessarão 
tão cedo, os eomei!!ários provoeados pela intervenção do Banco 
Central em oonhecidas instituições baneárias, algumas das quais 
detentoias, até bem pouco, de inegável prestigio no mereado fi
nanceiro do País. 

Postos de lado os mmorosos desdobcunentos politicas que 
acompanharam as medidas adotadas por nossas autaidades finan
ceiras, a mim despertou de forma mais acentuada, minha atenção o 
fato de, entre tais instituições figurarem, igualmellle, baoeos esta
tais e privados, empresas inseridas nas economias de grandes ou 
de pequenos Estados e detentoias, por outro lado, de Dllmerosas w 
escassas agências espalhadas pelo Pais, algumas das quais operan
do até em praças do exterior. 

Essa singularidade teve o mérito de alertar a todos par.. a 
complexidade de oossa atuai cou:jwi!Uia s6eio-econômica. que não 
comporta, absolutamellle, análises preci;piUidas e conclusões siJI>. 
plistas. dessas que tentam levar-nos a inferir pela maior eficiência 
das empresas privadas em relação às estatais, w pela maior com
petência gestora dos Estados rioos em relação aos Estados pobres. 

No que me conceme mais especif.u::amente, diante de co
mentários que propalam a iminência de novas intetvenções em ou
tras instituições de eombalida sanidade financeira, logo me·=

..reu a idéia de indagar sobre o estado atnal do Banco da A mazAnia 
S.A-BASA. 

É que, como amazônida, vivamente interessado no de
senvolvimento da Região Norte. aí incluído, evidep.temente. o 
Estado de Rondônia, não tenho poopado apoio ao BASA, fun
damentando tal )>ostur? no pressuposto de que essa empresa 
tem, comprovadamente, concon:ido para o fomento da econo
mia tigional, em contraste com os bancos privados que, centra
dos nas expectativas de lircros imediatos, não cultivam igual vo
cação desenvolvimentalista.. 

Foi. pois, cem cauteloso interesse e grata surpresa que me ... 
dediquei, dias aliás, ao exame dos resuhados oofuidos pelo BASA 
no exercfcio financeiro de 1994. · · · 

Digo grata sw:presa potque, ao oonttário do desempenho 
eritico exibido por wtros banoos estatais, o do BASA. apxeseuta 
resultados excelentes, oomo abaixo passo a relatar de fmma bas· 
tante sumária. 

Com efeito. o BASA obteve apreciável sucesso em seu Pla
no de Ação 1994, por Viã âo qual buscou adaptar-se ao llOVo cená
rio resultaDte da estabilização ecooômica prepiciada pelo Plano 
ReaL 

Esse êxito fez-se seutir, sobretudo, graças às medidas que 
adotou ao {riorizar a modernização tecnológica de seus serviços, 
assim como a qualiflcação de seus rean:sos humanos. Tais medi
das possibilitaram à empresa levar a bom termo uma política 
agressiva de recuperação de créditos de anoonalidade, rujo escopo 
era a redução do nível de inadireplências e o aumento da rentabili-
dade da instituição. - - . 

Fruto evidente desse empenho foi a IOgularização de RS 
71.6 milhões, sendo RS 53,2 milhões relativos a opernções com
pensadas com prejuízo e RS 18,4 milhões de crédito em atraso oo 
liquidação. . 

Outra consequência de tal politica foi o aescimento real da 
empresa, da.OJ:dem de 122.1% em relação a 1993. Também há de 
ser creditado ao mesmo empenho o lucro liquido de R$ 28,8 mi-
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Ihões obtidos no exercício, que. de resto represeDtou substancial 
crescimento em coo.fronto com o aicança:do no do ano anterior. 

Por fllll, Sr. Presidente, entre muitas outias perfotmaD.ces 
alentadoras do BASA em 1994,. merecem especial destaque o ele
vado montante dos recursos caplados no mercado (R$ 92.6 milhõ
es) vale dizer 35,3% mais do que no ano antefiOr; o fmanciamento 
de fomentos ã Amazôllia no valor global de R$ 266,8 milhões, 
abrangendo atividades agricolas e industtiais, o que veio a benefi
ciar 21.058 produtores e empresas. 

Frise-se bem, Sr. Presidente, que tais aplicações voltadas 
para atividades agrícolas e industriais, acusatáln um·-C:resCilnento 
real de 133,1% em relação a 1993, o que privilegia e destaca o 
BASA como operoso e dinâmico agente fmancefro de desenvolvi
mento da Amazônia. 

Pondo em confronto, Sr. Presidente, os sucessos do BASA, 
que acabo de comentar, com os tropeços e abalos sofridos pelas 
instituições financeiraS que estiveram em foco nos episódios re
centes aqui mencioria~. creio poder extrair pelo menos_ estas 
duas conclusões: : • · · 

- Primeira: ·o vigor fmanceiro e a sristeiiiabilidade de uma 
instituição bancária não dependem lanto do fato de ser esta de ca
ráter estatal ou privado ou de estar vinculada a um Estado rico.~ 
~bre. quanto da circunstância de adorar políticas eficazes e proce
dimentos calcados na idoneidade de seus gestores e Da fidelidade 
destes às boas nOI:IDaS que regem o mercado fmanceiro. 

- Segunda: no que concerne ao BASA, acredito na vexaci
dade da afirmativa de seu Diretor e Presidente em exercício. Sr. 
Luiz Benedito V areia, quando pondera: 

"Assim. com a experiência acunmlada de 52 anos de ação' 
creditícia de fomento, na Região, e respaldado-nas inOvãções tec-, 
nológicas introduzidas em 1994 e na sua significativa expansão 

...gperacional, o BASA deverá se constituir, corii--apóio do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte-FNO, no principal ins
trumento do processo de integração da Amazônia à economia na
cional. não como mera fornecedora da matéria-prima e insumos, 
mas como pan:eira efetiva no equacionamento das questÇ>es nacio
nais, com a intemalização dos beneficias s6cio-econômicos." 

É o que espero Sr. Presidente. 
Obrigado 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) -- Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Seiladores, na manhã de hoje, estivemos presenteS- à 
sessão soleDe na qual a Câmara dos Deputados prestou justa ho
menagem aos chamados "desaparecidos" políticos, dando seqüên
cia a uma série de eveDtos realizados nos ,dÕis últimos dias pela 
sociedade organizada, à frente o Grup:> Tortura Nunca Mais. O in
tuito foi o de relembrar pessoas e fatos que não podem ser esque
cidos e o de ampliar a justiça em torno dàs famílias que foram víti
mas do arbítrio e da troculência no período ditatorial. 

:Mães e pais, esposas e maridos, irmãs e irmãos, filhos e até 
netos. marcados pela saudade da:·ausência de seus entes queridos, 
fortalecidos na sua têmpera ao não baixar a cabeça nem se dar por 
vencidos na sua ânsia de justiça, viram-se reconfortados ao se , 
reencontrarem e ao receberem sensíveis manifestações de solida
riedade e de carinho. 

Percebia-se nos rostos de corajosas e herókaS- mulheres, 
como também nOs dos homens, um soniso de vitória, uma expres
são de contentamento de que haviam conqulst.adó iiovos avanços 
no seu movimento, que. na verdade. é um movimento de todo o 
povo brasi)çiro. F~i.a sua luta indormida que penn:itiu que o Go
verno de Fernando Henrique Cardoso reconhecesse, através da ini
ciativa de um pr-ojeto-de-lei ontem encami.Dhado ao Congresso 
Nacional. a responsabilidade do Estado ante a tortnra e a morte de 

brasileiros que sonhavam com a libetrlade, a democracia e a justi
ça sociaL Agora. a responsabilidade é do Congresso. 

Quando comeJIIor:amos os 16 anos da conquista da primeira 
lei de anistia após o golpe de 64. com a qual tanto o Congresso 
Nacional colaborou - lembramos de personalidades do porte do 
Senador Teotônio Vilela. com quem pei-cortemos este país de uma 
ponta a outra e a quem aqui rendemos nossas mais sinceras home
nagens -, também queremos destacar e lembrar do saudoso joma
lista e escritor Astrogildo Pereirn, fundado< do nosso partido, que 
faleceu há trinta anos em de.cotrência dos maus t:rntos e Constran
gimentoS que sofreu do aparato policial-militar da ditadum. 

Por falar em Astrogildo, seria de todo oportnno iDfonnar 
que o projeto "Mem6ria do PCB"? desenvolvido há alguns anos 
numa parceria que envolve o instituto Astrogildo Pereiia. institui~ 
ções de pesquisa das maiores universidades brasileiras (entre as 
quais USP, UFRJ, UNICAMP, UnB), fundações como Joaquim 
Naroco e Roberto MariDho, e .o Instituto Edganl L<lenrnith, está 
conseguindo resgatar e manter um fenomenal acervo do -mais anti
go partido políti.co lmlsileiro, fonte permanente parn quantos pre
tendem aprofundar estudos sobre as grandes lutas sociais deste sé-
culo. Trata.:..se de uma iniciativa do nosso partido que veio ao en
contro do objetivo maior de presetVar a memória do nosso povo. 

Ao me referir ao Partido Comunista Brasileiro, tronco e raiz 
de toda a esquetrla surgida nos úhimos 72 anos, pediria vênia parn 
cOnsignar alguns nomes inchlídos entre os homenageados boje na 
Câmara e que se encont.tam indelevelmeDte registtados a hist6ria
política: os compa:nh.eiros David Capistrano da Costa, Hiian Perei
ra, Jaime Miranda, Orlando Bonfun Júnior, João Massena, ltair 
Yeloso, Célio Guedes e José Montenegro de Lima. 

Este ern o registro que gostaríamos de fazer. irmanando-nos 
com todos aqueles que, na vastidão de nosso ten:i.tório e pelas mais 
diversas formas, continuam a sonhar e a dar o melhor de si peloS 
ideais de Justiça e Fraternidade. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO)- St. Presiden
te. Sz-As e Srs. Senadores. o Congresso não pode ser acusado de 
omissão diante da .crise da. agricultu:ra... O Govemo Federai tem 
sido alertado insistentemente sobre o empobrecimento rural e so
bre a necessidade de medidaS de emergência. Tenho sido uma das 
muitas vozes que têm se levantado em defesa do agricultor. E o ... 
próprio Presidente Fernando HeDrique Cardoso já reconheceu pn
blicamente os· sacrif"J.Cios impostos à agricultura parn servir de ân
cora ao Plano ReaL Mas, apesar de tudo isso, nada. ou quase nada 
aconteceu até agora que pudesse. devolver a confiança aos homens 
que vivem da terra. qs juros continuam altos. os créditos são limi
tados. não existe proteção para os preços, e os documentos de rei
vindicação do setor continuam sem resposta. 

Eu mesmo jâ-alertei desta tnõuna, em seguidos pronuncia
mentos, parn os riscos de queda da produção agrfrola na próxima 
safra. Trata-se de um jogo de ilusões inconseqfiente e irresponsá
vel. Há mais de um ano os preços baixos dos alimentos vêm subsi
diando a estabilidade econômica.. Os: preços de comercializ:ação 
foram mantidos em baixa, mas os custos de produção mmca esti
veram. tão altos. O resultado disso é a quebxade.ira, a inadimplên
c~ o desemprego no campo, e, mais grave, a impossibilidade de 
plantar. Os pequenos e médios produtores IUiaÍs fizetam movi
mentos pacíficos para chamar a atenção do govemo, mas não fo
ram ouvidos. 

Ag001, parece que a realidade dos fatos está definitivamente 
montada para mostrar que a crise é realmente grave, e que as auto
ridades econômicas terão que assumir suas responsabilidades pe
rante a Nação. Um documento curto, objetivo e eloqUente, enca
minhado pela Confederação Nacional da Agricullllm ao PresideDie 
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da República no dltimo dia 23, mostra que o País poderá viver um 
quadro c:ático de desabastecimento no próximo ano. 

Mais uma vez. infelizmente, o barato vai sair caro, e quem 
vai pagar é a sociedade, com o mais feroz de todos os impostos, 
que é a inflação. A falência da agricultma, que podaria ser evitada, 
será cobrada de todos. No f~ pagaremos por uma promissória 
que não emitimos. Isso já aconteceu no govemo Colloc. e o país 
teve que queimar divisas e importar. mas a lição Dão foi absorvida. 

Parã chegar ao seu documento, a que deu o título de "Alerta 
sobre as conseqüências da redução da produção agrioola", a Con
federação Nacional da Agricultura reuniu em Brasília as associa
ções :nacionais dos produtores de adubos. de c3.Icário e de seinen
tes,. procurando reunir dados oficiais sobre a demanda desses insu
mos no primeiro semestre. As illfOimações recolhidas são preÕcu
pantes. De abril a junho deste ano, a comercialização de fertilizan
tes sofreu uma retração de 38,5 por cento em relação ao mesmo 
período de !984. A oferta de sementes melhorndas caiu 20 por 
cento no confronto entre o primeiro semestre do 95 e o mesmO pe
ríodo do ano anterior.. A qaeda no consumo de calcário foi ainda 
maior, com 50 por cento nó confronto entre os dois Perlodos. Na 
área de,defensivos agricolas, a redução de consumo foi de 26 por 
cento. Segundo a CNA, não há. expectativa de reversão deste qua
dro sombrio no segundo semestre.· 

, O diagnóstico, assinado pelo Dr. Antonio de Salvo, presi-
dente da .eNA e encaminhado ao Presidente Femando Henrique 
Cardoso, traz·a seguinte afJIID.ação: 

"A queda no uso de insamos modemos é indicador seguro 
de que a produtividade da próxima safra será irremediavelmente 
menor, o que significa uma redução na produção. A diminuição 
da área plantada. notória em detemtinadas regiões, agravará a 
situação. O exemplo do trigo, que sofreu uma redução de 33,3 

-RQr cento na área plantada, nesta safra de invemo, aponta para 
um fuOJro de perdas e de desabastecim.ento. Trata-se de um parâ
metro real e .incontestável para a dimensionamento do problema 
agrícola brasileiro. 

Diante deste quadro, reiteramos a necessidade de UIEente 
implem&ttação das soluções apontadas em documentO, encami
nhado a Vossa Excelência, em 21.07.95, pela coonlenação do mo
vimento 'Não Posso Plantar''. 

Finalmente. as lideranças rurais sentem-se D.'> dever de, pe
rante a sociedade brasileira. responsã.bilizar as auLoridades gover
namentais pelas conseqüências sociais e econômicas da. proàução 
primária brasileira. que resultaci. do não atendirnCnto das reivindica
ções mínima:s'néceSsârias à continuidade da atividade produtiva". 

São advertênçias baseadas em fato~ Concretos, traduzidas 
em lioguagem. civilizada e respeitosa,. sem adjetivações, mas de 
grande firmeza de conteúdo. Acho que elas devem merecer uma 
pronta resposta do Presidente Femando Henrique Cardoso. 

Era o que eu tiDha a dizer. · 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência conm

nica ao Plenário (jue, uma vez fmdo o prazo riXado no parágrafo 
único ·do art.. 254 do Regimento Intemo, sem im.erposição do re
curso ali previsto. detemúnou o arquivamento definitivo do Proje
to de Lei da Câmara n• 200, de 1993 (n• 436/9!, na Casa de oti
gem), que altera a redação do caput do art. r· da Lei n• 8.174, de 
30 de janeiro de 1991, dispondo sobre a importação de produ!Ds 
agrícolas e pecuários. · 

Será feita a devida coJDJ.ID.icação à Cfunara dos Deputados. 

A Presidência comunica ao Plenário que; umi vez fmdo o 
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento lntemo, 
sem intexposiÇão do rean:so alf preVisto. dete:aninou o arquiva
roemo definitivo do Projeto de Lei do Senado n°-244. de 1991, de 

autoria da Senada:a Marluce Pinto, que proibe a exportação de pe
dras preciosas e semipreciosas in natura. 

O SR. P~ESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar, a Presidê1 :a vai eilcetrar os trabalhos, desi&narido pam a 
deliberativa ordinária de amaDbã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"97, DE 1995 
(Em regime de wgência, nos teJ:móS 

do art. 336, "c", do Regimento Jntemo) 
Discussão, em tum.O único, do Projeto de Lei da Câmara D.0 

97, de !995 (n• 269/95, na Casa de otigem), que dispõe sobrefe~~ 
riado.s. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-2-
REQUER.!MENTO N" !.116, DE 1995 

Votação, em tumo lÍDÍco, do Requerimento n(l 1.116. de 
!995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos termos regi
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Senado n• 2:.9, de 1995, de 
sua autoria. que dispõe sobre a Polílica Nacional de Irrigação e 
Drenagem e dá outn:zs providências, além da Comissão constante do 
despacho iniciaL seja oovida, também, a de Assunloo Econômic:os. -~ 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"17,DE199! ~~ 

Discussão. em segundo tumo, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon e 
óutros Senadores, que dá nova redaçiio ao inciso II de art. 40 da 
Constiruiçiio Federa~ tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, relator: Senador 
Eclison Lobão, em substintição à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.. 

(fen:eiro e último" dia de discussão) 

-4-
MENSAGEM N" 264, DE 1995 

Escolha de Che(e de Missão Diplomâtica 
Discussão, em tumo ÚDico, do Parecer da Comissão de Re- _ 

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 264, de_ 
1995 (n• 754/95, na otigém), de 7 de julho passado, pela qual o 
Senhor Presidente da Re~blica submete à deliberação do SeJJado 
o nome do Senhor JOSÉ MARCUS VINICRJS DE SOUZA, 
Ministro de Primeira Classe da OIIreira de Diplomata. para exer
cer a função de Embaixador do Bxas:i!junto à RepUblica de Trini
dad e Tobago. 

-5-
MENSAGEM N" 265, DE 1995 

Escolha de Chde de Missão Diplomática 
Discussão. em tumo único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 265, d~_ 
1995 (n• 755/95, na otigem), de 7 julho passado, pela qual o Se
nhor Presidente da RepUblica submete à delibemção do Senado o 
nome do Senhor RUBEM AMARAL JÚNIOR, Ministro de Se
gnnda Classe da Carreira de Diplomata, para ex...-c<r a função de 
Embaixador do Bxas:il junto à República de Honduras. 

são. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - &ti enoerrada a ses-

(Levanta-se a sessão às 18h35min.) 
ATADA 131'SESSÃO NÃO DELffiERATJVA, 

REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1995 

Publicado no DCN, Seçãoll. de 29 de agosto de 1995 
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RETJFICAÇÃO 
Na página 14745. 1• coluna., im~ente ap6s assinatu

ras da Exposição de Motivos n'J 27, que acompanha Aviso S/N de 

-24 de agostó de !995, do Mmistro da Aeronáutica e do Secretário 
de Assuntos Esttatégioos da Presidência da replblica. inclua-se, 
por omissão, o seguinte despacho: 

(Junta-se ao processo da Mensagemn° 284/95) 

Ata da 133a Sessão Deliberativa Ordinária 
em 30 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 
Presidência dos'Srs.: José Samey, TeotQnio Vilela Filho e Renan Calheiros 

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

Antônio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valladares...:. 
Artur da Tá v ola - Bello Parga- Benedib da Silva- Beni V eras
Carlos Bezerra - Çarlos .Patrocínio - Carlos Wllson - Casildo 
~~er- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduárdo Suplicy -
Elcio Alvares- Emília Femandes - Epitácio Cafeteira- Emandes 
Amorim - Esperidião ArQjn - Fernando Bezerra - Francelino 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil., 
berto Miranda - Gilvam Borg~ - .Guilhenne Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Iris Rezende - Ja.der Barbalho
Jefferson Peres -João França- João Rocha - Joel de Hollanda
Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino- José Alves. 
-José Bianco- José Ednardo Dutta- José Fogaça- José Ignácio 
Ferreira- José Roberto Amida- José Samey- Lanro Campos
Levy Dias - Lucidio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- -
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva- Marluce Pinto - Mau- · 
ro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Oâacir Soares _-

Unofre Qtiinan - ·osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simoil- Ra-. · 
mez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freii'é - Roberto Re
quião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Roiiã.J.do CuDha Lima
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Teotônio Vilela Filho -· 
V almir Campelo - Vi!son Kleimibing -W aldeck Omelas.. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) - A fista de . 
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores: HaVendo 
número regimental, declaro aberta ~sessãO. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS trabalhos. 
O Si. 1° Secretário em exercício. Senader Renan. Calheiros, 

procederá à leitura do Expediente. · 

É lido o seguiDte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N' 526, DE 1995 
(Da Comissão Diret""') · 

Redação do vencido, para o turno suplem.en .. 
tar, do Projeto de Lei da Câmara n° 85, de 1.993 (n° 
2.303, de 1991, na Casa de origem). 

A CoiiDssão Diretora apreserità a redação do vencido, para 
o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara n° 85, de 1993 
(n° 2303. de 1991, na Casa de origem), que dá·nova redação aos 
arts- 825,841. 845. 846. 847,848 e 849 da CoÍlsolidação-das Leis 
do Trabalho. 

Sala de Renniões da Comissão, 30 de àgosto de 1995. -
Teotônio Vilela Filho. Presidente- Antônio Carlos-Va!adares. 
Relator- Ney Suassuna- Levy Dias.. 

ANEXO AO PARECER N'526,DE 1995 

Dá nova redação aos arts. 825, 841, 845, 846,-
847, 848 e 849 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

· · Art.!'Os arts. 825,841.845,846,847,848 e 849 daConsoU: 
daçãO das Leis do Txabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452 de 
1' de maio de 1943, passam a vigorar com a segnln!e redação? • 

· . to~· 825. As provas serão obrigatoriamente pro
. duzidas: na audiênciã, 'sezi<ki reqx)nsabilidade das partes 

Cónduzir as suas testemunhas paia prestarem depoimento. 
§ 1 o Pretendendo a notificação das testemu~ 

nhas, as partes deverão apresentar os respectivos róis 
até quinze dias antes da audiência, sob' pena de preclu
são do direito de requerer a intimaçãO ou a notificação 
das testemunbas; . ' ' 

§ 2° As partes deverão diligenciar sobre eventual 
devolu«ão de notificação das testemunhas arroladas. re
querendo o que for conveniente, no prazo de cinco dias 
a rontar da devolução, sob pena de' serem responsabili-

.. · íadaS pela preseD:ça das mesmas na audiência. 
' § 3° As testemunhas que, apesar de notificadas, 

não comparecerem à audiência, sem motivo justificadO_--=
ficazão ·sn~i~ a· ~çã~_·cof:'~tiva, além das penali~
'dades preVlStas no art. 730 desta ConSólidação." 

· · ,;M-gt{"~b~;·;;;;;;;;;;;;j;&"~-~lamação-:-
- -o.~~ ou chefe ?-e secretaria. dentro qe quarenta e 

oito horas, re~erá a segunda via da petição, ou do ter
mo, ao.reclamado, notificando-O, ao mesmo tempo, para 
produzu- a sua defesa no prazo de quinze dias e compa
~ à audiêncià de julgamento, que será, a primeira de-
simpedida. ···.···- -·· -

.. ' .. ~ ~: ::~~=-:-:-:: . --··---·=:::::. __ ..::::::~ 
_ ··~~845;--õ~'a;aDte e~~-fec'a?;;;;;;~~-· 

cerao ã audiêncra acompaDhados das suas testemunhas, 
desde qu~ requeridas na reclamação ou na defesa, obser-
vado o disposto no art. 825 desta Consolidação. __ 

Art. 846. No prazo de quinze dias contados da 
notif"x:ação dà reclamação, o reclamado deverá aduzir 

. sua -~r~ e requerer as provas que desejar produzir em 
audie!lCla. · . . . . . . 

§ !0 Após a defesa, será aberta vista ao reclaman
te, para, no prazo de sete dias, requerer as provas que 
desejar produzir em audiência e se pronunciar sobre os 
documentos juntados pelo reclamado. 
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§ 2• Expiiado o prnzo !néncionado no parágrafo 
anterior e haveDdo requeôli:J.ento de prova pericial, os 
autos l<!i2 ~- :JO juiz oo J>I"Sidente, que podará 
deferi-las imediatament.>, antqaDdo a formação ae 
prova a ser apresentada na audiência de julgamento. 
. § 3° o juíi ou ~dente, mdCpendeõ.iêinei:iiõ & 
requerimento, COilbecerá do pedido e o juiz ou a Junta 
proferirá obrigatoriamente decisão quando: 

r- a questão do mérito for nQicãmP:Dte de direito, 
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade 
de produzir prova em audiência; 

II- ocorrer a revelia; 
m -o Tribunal Superior do Trabalho cu o Supre-

mo Tn'bunal Fedetal tivemn pacificado, atiavés de ju
risprudência, entendimento sobte a lide; 

IV- reiterada a imutabilidade de suas decisões. 
AI1. 847. Iniciada a audiência, o juiz ou preSiden

te proporá a eonoiliação. 
§ ! 0 Se hÓUver aconlo, lavrar-se-i teimo, assi

nado pelo presidente e pelos litigantes, consignando
se o prazo e demais condições para o seu cump?
mento. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 397, de 1992, o en
tão Presidente da República submete ao Cong=so Naciooal o ato 
caostante do Decreto s/n• de 30 de jllho de 1992, que IOnoVa oon
cessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), nos termos do art. 49, inciso xn, combinado com o§ 
l 0 doart. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição aciooária do empreendimento 
JUdio e 1V do.AmazoDas S/ A: · 

Nome do Sócio Cotista 

- Pbelippe Daou 

- Joaquim Mugarido 

- Milton de Magalhães Cordeiro 

..:.. Nivelle Daoo Júnior 

- Jmge Lima D;oÜ 
- Alulzio José Daou 

- Magdalena Arce Daou 

- Maria Edy Serejo Cordeiro 

Dea Ribeiro Margarido 

Total de Cotas 

Cotas de Participação · 

60379,68.0 

2.520.429 

1.978,839 

32!,627 

9.500,932 

50,316 

20,000 

20,000 

20,000 

74.8II 823 

§ zo Entre as condições a que se refere o pará
. grafo "anterior, deverá ser estabelecida a de ficar a 

parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer 
integralmente o pt"-dido ou pagar uma indeniza.ção O presente projeto foi examinado pela ComisSão de Ciêliéia 
convencionada, sem prejuízo- do cumprimento do e Tecnologia. Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa-
acordo. dos, tendo re<:ebido parecer favorável de seu relator, Deputado 

Art. 848. N"ao havendo acordo, seguir-se-á a ins- · ~ F!ãvio Ams, e aprovação un.lnime daquela Comissão. 
trução do prcx:esso, podendo o presidente ex oficio ou a Na Comissão de Constintição e Justiça e de Redação claque-
requerimento de qualquer juiz classista. inter:ro.gar os li- la Casa,. o projeto foi considerado juxídico, constimcional e vazado 
tigantes. · · · em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo. 

§ 1 o·-··-··----·----------·--------··--§ zo _____________ ,_..:.,_, _____ . 
Art. 849. --·-·---------·------------
§ 1° A situaçao ensejadora da força· maior re-

ferida no caput deste artigo deverá ser consignada 
em ata. 

§ 2" Se não houver pauta desimpedida no periodo 
de trinta dias após o iníciõ da audiência, será aberta pau
ta extraordinária paza sua realização.': 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor :oa data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições ~m-~. 

PARECERN"527,DE 1995 

Da Comissão de Edw:ação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n" 24, de 1995 (n• 351-B, de 1993, 
na Câmara dos Deputados );--que • aprova o ato que· 
renova a concessão " entidade ~o e TV do Ama .. 
zonas S/A para explorar <anal de radiodifusão de 
sons e imageDS (tdevisão) na Cidade de Porto Velho, 
Estado de Rondônia •. 

Relator: Seuador José Bianc:o 

l-Relatório 

Chega a esta Comissão~ paia parecer, O Projeto de Decre
to Legislativo n• 24, de 1995 (n" 351-B, de 1993, na Câmaia 
dos Deputados), que "aprova o ato que ICnova a concessão à. 
Rádio e 1V do Amazonas SI A para explorar canal de rndiodifu
são de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Velho, Esta
do de Rcmdônia". 

n-Voto do Relator 

· O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
.o.al, dos atos que outorgam e ~novam concessão ou permissão 
para que se executem serviÇos de radiodifusão sonata e de sons_ e 
imagens.. praticados pelo POder Executivo, nos termos do art 22:3 
da Constituição Fedetal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo~ 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, 
de 1992. Essa D.Oima intema elenc;a_ v.ma série de infor:mações e 
exigências a seiem cumpridas pela entidade pretendente. bem 
como pelo Ministérl.O-das CoiDllilÍcações., e que devem instruir'o 
processo submetido à análise desta Comissão de Educação. · 

Tendo em vista que_ o exame da dOcuro.enta.ção que acompa~ 
Dha o PDL n• 24, de 1995, evidencia o cumprimento das formali
dades estabelecidas na Resolução n" 39/92, ficando caracterizado 
que a empreSa Rádio e TV do Amazonas S/ A atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da coii
cessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 24, de 1995, originário da Câmara dos De
putados. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. - Roberto Re
quião, Presidente -José Bianco, Relator- Leomar Quintanilha 
- Lúcio Akantara - Coutinho Jorge - José Fogaça - !ris Re
zende- Marluce Pinto- Lauro Campos- Marina Silva -João 
Roclut - Gersoo Camata - Jader Barbalho - Bdlo Parga -
Walded<Omelas. 

PARECERN• 528,DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo M2, de 1994 (n" 357-B, de _1993, 
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na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que 
renova concessão à entidade Rádio Record SI A, para 
explorar canal de radiodifusão de sons e imagens (te
lerisiio) oa <idade de São Paulo, Estado de São Paulo'. 

Relator: Seoador Roberto Requião 

1-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto ·de Decreto 
Legislativo 042, de 1994 (n• 357-B, de 1993, na Câmara dos De
putados}, que "aprova o ato que renova concessão à entidade Rá
dio Record S/ A, para explorar canal de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial D0 636, de 1992, o en
tão Presidente da República submete ao Congresso Na.çi.onaJ o ato 
constante do Decreto s/n de 30 de setembro de 1992, que renoya 
concessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e ~a
gens (televisão), nos termos do art. 49, inciso XTI. combinado com 
o§ J• do art. 223 da Coristimição Federal. •. 

O presente projeto foÍ e~minado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Ângelo Magalhães, e aprovação unânime daquela ComiSsãO. 

. Na Comissão de Constimição e Justiça- i de Redação daque-
la Casa o Projeto foi considerado juridico, constitttciona.l e vazado 
em boa técnicã legislativa, contra os voto:> dos Deputados Hélio 
B_icudo e José Genoíno. -

ll -Voto do Relator 
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio

nal, dos ato:> que outorgam e renovam pem:üssão ou aulOrização 
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

--imagens. praticados pelo Poder Executivo, nOs tetmos do art. 223 
da Constiwição Fedexal, deve obedÕcer. nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, 
de 1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e 
exigências a serem- cumpridas pela entidade prete~nte, bem 
como pelo Ministério das Comunicaçõe!", e que devem instruir o 
processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que àcompa
nha o PDL n° 42, de 1994, evidencia o cumprimento das formali
dades estabelecidas na Resolução n° 39192. ftcaD.do caracterizado 
que a empresa Rádio Record. S/A atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão. opi
namos pela aprovação do ato. na forma do Projeto de Decreto Le
gislativo n' 357-B, de 1993, elaboiado pela caniar.t doo _Depltados. 

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1995. - Bello Parga, 
Presidente- Roberto Requião, Relator- Lúcio Alcântara- José 
Fogaça- Coutinho Jorge --Waldeck Ornelas- João Rocha
Marina Silva -José Bianco -José Roberto Arruda -Gerson 
Camata - Jader Barbalho - Marluce Pinto - Lauro Campos-
Jefferson Peres. · 

PARECERES N .. 529 E 530, DE 1995 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n° 163, de 
1991, que dá nova redação ao parágrafo 2° do art. 
224 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

PARECER N' 529, DE 1995 
(Da Comissão de ASSU!llos Sociais) 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei em referência que dá 

!lOVa redação ao parágrafo 2' do art. 224 da Cooselidação das 
Leis do Trabalho. · 

Estabelece o referido art 224 que a duração normal do tra
balho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Enô
mica Federal será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis com 
exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta)horns de 
trabalho por semana". O seu parágrafo 7: ressalva, no em.anto, 
_que as disposições deste artigo não se aplicam aos. que exercem 
funções de direção. gerência, í!SCalização, chefia e equivalentes, 
ou que desempenhem outros caxgos de confxança desde que o va
lor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo 
efetivo~ 

O Projeto de Lei propõe que aquele limite de um terço do 
salário do cargo efetivo, constante do citado parágrafo 2° do arL 

224da Consolidação das Leis do Trabalho, seja majorados para 60%. 
Em sua Exposição de Motivõs, declara o ilustre Au:or do 

projeto"·- Ocorre que este patamar de um terço tem sido frequen
temente aumentado nas Convenções e Acordos Coletivos de Tra
balho celebrados entre as duas categorias profissional e econômica 
razão pela qual entendemos que tai fato, por corresponder a uma 
clara tendência de consenso entre as partes, deva ser objeto de 
formalização legal, através da alteração do dispositivo legal cita
do: § 2~ do art. 224 da CL T. 

E plenamente louvável, portanto , a proposição do insigne 
parlamentar no que à majoraçãO daquele patamar, semelhantemen
te ao que se verificou com o percentual referente às horas suple
mentares, que a legislação trabalhista estipulou em 20% e a Cons
tim.ição no seu art. 7° inciso XVI, alterou para 50%. 

Em face do exposto e considerando inexistir impedimento 
de natti:reza constitucional. jurídica e de técnica legislativa à trami
.t:ação da matéria, somos pela aprovação deste projeto de lei na for
ma em que se encontra. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.- Jutahy Maga~ 
lhães, Presidente - Carlos Patroánio, Relator- Lourival Batista 
- Dário Pereira - Magno Bacelar- Epitácio Cafeteira Meira 
Filho - Almir dabriel.- Ale:<aodre Costa - Moisés Abrão -
Lucidio PorteHa- Reginaldo Duarte- Dirceu Carneiro- Ro~ 
naldo Aragão- Nelson Carneiro- Jonas Pinheiro- João Rocha. . ·- -

PARECERN' SJo,DE 1995 
(Da-Comissão de Assuntos Ec"mômicos) 

Relator: Senador Beni V eras 

1 - Relatório 

O Projeto de Lei dÕ Senado n° 163, de 1991, de autoria do 
ilustre Senador Nelson Wedekin. que "Dá noVa lidação ao pará
grafo 2° do art. 224, da Consolidação das Leis do Trabalho
CL T'', tem por objetivo altera o valor percentual da gratificação 
paga a determinados empregados bancários. 

Esses empregados, que exercem funções de direção, gerên
cia, fis6lização, chefia e equivalentes, ou que desempenham ou
tros cargos de confWlça na atividade bancária, percebem amai
mente, como adicional mínimo~ gratificação que corresponde a pe
los menos 30% (trinta por cento) do salário do cargo efetivo. 

A gratificação é uma espécie de compensação pela não apli
cação. pcua esses empregados, da jornada reduzida de 6 (seis) ho
ras previstas no caput do art 224daCLT. 

O projeto de lei aumenta de 30% (trinta por cento) para 
60% (sessenta por cento) o valor da gratificação devida aos em
pregados que ocupam algum tipo de função de confiança. 

Na Comissão de Assuntos Sociais, o eminente Senador Car
los Patrocínio emitiu parecer pela aprovação da proposição. 

tyo prazo regimental não foram apresentadas emendas. 
E o relatório. 
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II- Voto do Relator 

Compete à Comissão de Assuntos Econômi~. nos ternios 
do art. 99, inciso L do Regimento Interno do Senado Fedem!, o 
exame da matéria objeto do presente projt"to de lei. 

Inúmeros são os projetos de lei que tramitam nas· duas Ca
sas do Congresso Nacional alter.mdo, modificando, adicionando 
ou suprimjndo dispositivO. da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Na maioria das vezes. essas proposições alendem a grupos 
profiSSiorlais ou- econômicos interessados em regular. através de 
lei. situações cotidianas das relações trabalhistas, que poderiam 
ser resolvidas pelo processo da livre negociação. 

Inobstante esta realidade, é necessário· se deliberar sobre 
tais matérias, sopesando a sua pertinência e relevância. aprovand?-
as ou n;jeitando..as. - -

E neste contexto que relatamos o presente projeto de lei. 
que objetiva a elevação do percentual da gratificação paga ao em
pregado que exerce funções de direção, gerenc~. fJSCalização, 
chefia e equivalenteS, ou desempenham outros cargos de confian
ça nas instituições bancárias e financeiras. 

O projeto pretende aumentar a gtiilificaçãó para~ ~es em
pregados em 100% (cem porcento), passando-ade 30% (tnntapor 
cento) para 60% (sessenta por cento) do valor do salário do cargo 
efetivo. -

Till gratificação, regulada pelo§ 2" do art. 224da CLT._ é de 
natureza compensatória,. pois os que exercem cargos de direção ou 
funÇões de confiança nas instituições bancárias e fmanceiras não 
estão amparados pela regra contida no <aput do art. 224, que esta-

dividuais: de trabalho e somente poderão ser reduzidas 
ou suprimidas por posterior acordo, convenÇão ou cóii~ 
trato coletivo de trabalho (grifo nosso) 

Como-se-depreende do dispositiVO em re"k., ainda em ~iiêi:. 
as cláusulas integr.un o contiato individual de trabalho e só podem 
ser suprimidas por posterior instrumento normatico de natureza 
coletiva. . ___ o 

Assim. caso a gratificação de um empregado comissionado 
seja de 80%, esse valor incozpora.-se ao seu cont;rato -individua! e 
só pode ser suprimido por nova negociação coletiva. _ 

A negociaçáo coletiva tem função moderadora, estabeleceu~ 
do, consideradas as: condições econômicas, melhores condições de 
trabalho, maiores salários ou, no caso de recessão, garantindo o 
emprego e o mercado de trab_alho. 

Inexiste, pois. no presente caso, razões suficientes para a fi~ 
xação de novo limite para a gratificação mencionada. ainda mais 
se considerarmos que os trabalhaÇo:res :referidos no projeto, por 
contituírem mão-de-obra qualificada, têm melhores condições pãfa 
negociar os Seus salários. 

Em face do exposto, opino pela rejeição do Projeto de Lei 
doSenacton•.J63,de 1991. · 

Sala da Comissão, em 22 de agosto de !995. - Gilberto 
.Miranda, Presidente - Beni V eras, Relator- Jonas Pinheiro "':"' 
Freitas Neto- Osmar Dias- Onofre Quinan- Eduardo Supii
cy - Geraldo Melo - Fernando Bezerra - Carlos Patroánio -
João Rocha- Vuhnir Campelo- Ney Suassuna -João França 
- BeBo Parga- Pedro Simon. 

belece a jomada de 6 (seis) horas diárias para os bancários- -
Portanto, naõ se discute sobre a pertinência e a jUSteza da 

gratiflcação, mas sim sobre a prooedêDcia da fiXação de novo pata

-mar IllÍllimo legaL 

PARECER N° 531, DE 1995 

Entre as razões apontadas oa justificativa da proposição para a 
elevação do percentual de 30% para 60% encont.I3.-se a segujme: 

"OCOire que este patamar de um terço tem sido 
frequentemente aumenntado ~ q:>nv_ençõesAcon:Ios e 
Contratos Coletivos de Trabalho celebrados entre as 
duas categorias proflssiODal e econômica. razão pela 
qual entendemos que tal fato, por cor.responder a uma 
clara tendência de consenso entre as partes, deva ser ob
jeto de formalização legal, através da alternção do dispo
sitivo legal citado -parágrafo 2°.do art. 224 da CL T.H 

Os fatos apontados na justificativa demonstram a situação 
anômala do processo legislativo, que pretende transformar. -em lei. 
regra consuetudinária do processo de IivrC negociação. A CIXação 
do novo patamar de 60% pretendido pelo projeto pode, neste caso, 
funcionar como inibido!- dos acordos trabalhistas, além de trans
formar o limite mínimo em teto para o pagame'n.to da g:ri..tificação. 

A fiXação de percentuais acima do limite de 30% através da 
pactuação de cláusulas coletivas constantes de instrumentos nor
mativos. implica a integração ao contrato individual ~ ~balbo 
dos novos limites estabelecidos. 

Essa integração decozre do dispostO no § I •. do art.l •. da 
Lei n•. 8542, de 23 de dezembro de 1992, que" Dispõe sobre a 
Política Nacional de Salários, o salário mínimo e- dá outras provi-
dêncías", vezbis: 

''Art. 1°. A politica nacional de salários, respeita
do o principio da iiiedutibilidade, tem por fundamento a 
livre negociação coletiva e reger~se~á pelas normas esta~ 
belecidas nesta Lei: 

§ 1°. As cláusulas dos acordos, convenções oo 
contratos coletivos de trabalho integram os contratos in~ 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dani~ sobre as Propostas de Emenda à Constituição 
D

0 37, de 1995, que "acrescenta dispositivos ao Ato 
das D~ções Constituàonais Transitórias, facul
tando à União instituir imposto sobre movimentação 
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 
natureza rman~ra, de vigência temporária"' e n° 
40,de 1995, que "dispõe sobre a instituição de contri
buição social para o rmanciamento das ações e servi
ços de saúde". 

Relator: Senador Lúào Alcântara 

I - Relatório 
0s dois projetõs emePí@:ãfe tiamitam em_OOnjunto por tra~ 

tarem da mesma. matéria:. outorga de competência à União para tri
butar a movimentaç!o ou transmissão de valores e de créditos e di~ 
reitos de natureza ímanceira. 

O mais antigo deles. a Proposta de Emenda Consti.nlcional 
n° 37. de 1995. autoriza a União a instituir imposto sobre movi~ 
mentação ou translllissão de valores e de créditos e direítos de na~ 
turezaímanceira- IPMF. 

Esse imposto só poderá ser cobrn.do durante os quatro exer~ 
cicios financeiros subseqüentes à sua criação e a totalidade da ~~ 
ceita auferida destinar-se-á ã amortização da divida pública inter
na: setenta e cinco por cento à amortização da dívida interna da 
União, e vinte e cinco por cento à amortizãçio dã divida intern~ 
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. 

A participação dos entes federativos no produto da aneca~ 
dação do IPMF é condicionada à utilização prévia de recutws pró
prios na amortização de suas dívidas internas. em montante igual 
ou superior aos que receberão do Tesouro Nacional. __ 

Enquanto viger o IP:MF fica vedada-a emissão de títulos pú~ 
blicos e a contmtação de operações de crédito interno e externo 
por União, Estados, Distrito Federal e Municípios. com exceção 
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da rolagem de dívidas não amortizadas e dos financiamentos de 
longo prazo, concedidos por instituições nacionais e internacio
nais, desde que apreciados pelo Banco Central e aprovados pelo 
Senado Federal, nos termos da lei que instituir o~ IPMF. 

A Proposta de Emenda Constitucional n• 40. de I 995. a pen
sada à de n° 37, do mesmo ano, autoriza a criação. pela União, de 
contribuição sobre movimentação ou transmissão de valores e de 
créditos e direitos de natureza fma.nceira. - -

O produto da azrecadação dessa contribuição destinar-se-á 
integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para fma.o.ciamento 
das ações e serviços de saúde. 

A conlnbuição terá vigência não superiOr a dois anos e s6 
podeci ser exigida após noventa dias da data da publicação da lei 
que a instituir. A -sua alíquota está fixada em vinte e cinco centési
mos por cento. facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou resljlbe
lecê-la, total ou parcialmente. DaS condições e limites estabeleci
dos em lei. 

As restrições ~o inci1o I do art. 154 da Constituíçãó riãó-se 
aplicam ao novo tributo, que, em conseqüência, podérá. ser criado 
por lei orclinária, incidir cumnlativamente e ter fato gerador oo. 
base de cálculo próprios dos impostos discriminados no texto 
constimcionaL 

ll- Voto 

Embora os dois proje(os coincidam no restabelecimento da 
tributação sobre movimentação ou transmissão de valores e de cré
ditos e direitos de natureza fmanceira, eles apreseD1am várias di
vergências, das quais as mais significativaS são as seguintes: 

a) a PECn°37. de 1995, permite a instituição de um impos
to; a PEC n° 40, de-1995~ a de uma contribuição; 

~ - b) a PEC n• 37, de 1995, prevê uma vigência de quatro anos 
para o imposlo; a PEC n• 40, de I 995. de dois anos para a cantril:oição; 

c) a PEC n• 37, de 1995. vincula o produto da arrecadação 
do novo tributo à amortização da dívida pública interna; a PEC n° 
40, de 1995, ao Fundo Nacional de Saúde, para fmanc:i~mento de 
ações e serviços de saúde; 

d) a PEC n• 37, de 1995. fixa de forma rlgida a alíquota do 
ituposto; a PEC n• 40, de I 995, faculta ao Poder ExecutiVo reduzir 
ou restabelecer, total ou parcialmentç, a aliquota da contribuição. 

Arroladas. assim. as dessemelbanças eSsenciais entre os 
dois projetos, iniciaremos pelo mais antigo o ex3Ille do mérito. 

Na Justificação à PEC n°37, de 1995, o eminente Senador 
Vilson Kleinübing prioriza a redução da dívida pública interna, 
cuja rolagem consome verbas orçamentári~ ·que, de outra forma, 
poderiam ser alocadas em saúde, educação e habitação. A seu ver, 
a economia no pagamento de juros resultante da utilização da re
ceita do IPlviF. para abater o moctante da dívida, possibllita.rá, em 
igual medida. o incremento dos gastos governamentais nas referi
das áreas. 

Indubitavelmente, os encargos com a rolagem da dívida in
terna têm causado intensa sangria aos cofres públicos, impedindo, 
entre outros fatores, que o Brasil atinja índices sociais aceitáveis. 
Portanto, é extremamente meritória a iriiC:tar.iva do preclaro Sena
dor Vilson Kleinübing, sobretudo quando tem pqr objetivo a me
lhoria do atendimento a áreas sociais tãtnm.portantes como, por 
exemplo, a da saúde. 

Embora estejamos inteiramente de acordo com os objetivos 
mediatos e imediatos da proposta, temos algumas dt:ividas sobre a 
plausibilidade, eficácia e operacionalidade desta, a saber: 

1. A receita am~al do novo imposto corresponderá, no máxi
mo, a R$5 bilh6es (no exercício fmanceiio de 1994, a a:IICCadação 
do IPMF foi de R$4.9 bilhões). quantio muito pequena para que se 

consiga uma redução expressiva do estoque da dívida pública in
tema,hoje superiora R$110 bilhões. 

2. A entrega do prodato da arrecadação do IPMF. obedeci. 
dos os percentuais de setenta e cinco por cento, para a a1D011izaça0 
da dívida interna da União, e de vinte e cinco poi cento. para a 
amortização da dívida interna dos Estados. do Distrito Federal e 
dos Municípios. está condicionada à utilização prévia de recursos 
próprios na amortização da_dívida, em montante igual ou superior 
ao que será recebido do Tesouro NacionaL Tendo em vista a situa
ção de penúria dos cofres públicos, tanto federais como estaduais e 
municipais, pergunta-se de onde sairão esses recursos? 

Por outro lado, ainda que os C:ntes federativos conseguissem 
os recursos necessários para amortizar as suas dívidas internas e, 
por conseguinte, se habilitassem a receber do Tesouro Nacional 
quantia equivalente a tíndo de participação na receita do IPMF, a 
redução do estoque da dívida não significa igual diminuição no 
serviço desta. Por isso e COO.Siderap:d.o o dispêndio de DUmerário 
próprio na redução da dívida intema, receamos que o projeto nãó-
ati.D.ja seu objetivo mediato, ou seja. o de criar uma folga orçamen
tária que peiiDita o aumento das dotações relativas às áreas sociais-. 

3. A -duração do novo imposto é excessiva, quatro- exer~ 
cios fmanceiros, o que poderá provocar a rejeição popular. dificul
tando, ou mesmo inviabilizando a sua aprovação pelo Congresso 
Nacional. 

4. Dunmte a vigência do IPMF (quatro anos) fica vedada a 
emissão de títulos públicos e a contratação de operações de crédito 
intemo e externo. ressalvadas as hipóteses de tolagem de dívidas 

,.não amortizadas e de fmanciamentos de longo prazo, concedidos 
por instituições nacionais e internacionais. desde que apreciados 
pelo Banco Central e aprovados pelo Senado Fedetal, nos termos 
da lei que criar o IPMF. 

Ainda no mês de julho do corrente ano, o Banco Central 
teve de aumentar"em R$9.7 bilhões o montante de tíbllos públicos 
em circulação no mercado financeiro, para anular o efeito ínflacio-=o 

nário da avalanche de dólares ingressados no País. Se a referida 
vedação já estivesse em Vigor. o.Banco Central ficaria de mãos
atadas, sem poder enxugar o excesso de liquidez na economia. 

Também é duvidosa 3. constitnciooalidade dessa vedação, 
por se tratar, em princípio, de matéria insuscetível de ser regulada .... 
por emenda constitucionaL ex vi do disposto no art. 60. § 4°, L da-
Constiruição. - --

S. A PEC nô 37, de 1995, não autoriza o Poder Exerutivo a 
reduzir e restabelecer a alíquota do IP'MF, fixada em ·vinte e cinco 
centésimos por ceri.to. Essa rigidez criará sérios problemas para a 
operacionalidade do novo imposto.. 

6. Segundo o projeto. o produto da arrecadação do IPMF 
permanecerá no Tesouro Nacional até a sua utilização pelos entes 
federativos. Para assegurar a remuneração des~. recursos até a 
sua entrega, teria sido melhor vinculá-los a um Fundo enauregadO 
de _geri-los. A permanência da receita do IPMF no Tesouro Nacio-_ 
nal, por outro lado, privilegia a União, que fica na qualidade de_ 
possuidora (e provável usuária), tari.to dos setenta e cinco por cen
to que lhe cabem (a sua entrega será simbólica) como dos vinte e 
cinco por cento pertencentes aos Estados. DiStritO Federal e Muni
cípios (enquanto não entregues). 

Como se vê, há sérios riscos de a proposta consubstanciada 
na PEC n• 37. de 1995. não atingir os objetivos visados. Isso jã 
não ocorre com a PEC n° 40. de 1995. na qual não enxei"ga.mos de
ficiências capazes de comprometer a consecução_de sua finalidade, 
carrear mais R$ 5 bilhões para a área da saúde, de modo a viabili
zar o Plano de Ação apresentado ao Congresso Nacional pelo Mi-
nistro Adib Jatene. -
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Parece-nos, destarte, que o objetivo mediato da fE;C D0 37, 
de 1995, maximiZar oS recursos clestmados .i-área social. tem mais 
possibilidade de ser alcançado com a criação de uma contribuição 
vinculada ao Fundo Nacional de Saúde. como consta da PEC D

0 

40, de 1995. QuaniD ao objetivo imediaiD da PEC n• 37, de 1995, 
a redução do estoque da dívida pública int~ há outros me1os de 
atingi-lo, por exemplo: uma maior austeridade ~entária.. ~ 
o corte de despesas supérl1uas ou menos essencws; a aceleraçao 
do programa das privatizações; a melhoria da eficiência do a~
lbo arrecadador e fiscalizador, tanto federal como estadual e mum
cipal. visando a diminuir o escandaloso indice de sonegação tribu
tária,. estimado em cem por cento, ru seja, para cada real arrecada
do um é sonegado~ etc. . 

Outro ponto favorável à PEC .11° 40, ~, 1_~5, é a breve VI
gência da. contribuição, dois anos, seco~~~ do IPMF, 9Ua-
tro .. anos. - - ·b · ""~ de·~ · A breve existência _prevista para a nova contrt Ul'r""-' lXa 
bem claro que a sua iostituiÇão DãO tem por objetivo o aumento da 
carga triOOtária globaL inas~ape~ o.f'~~r uma solUção t;ansitó
ria e emetEencial paza a dramática s1tuaçao da ~ de sande, en
quanto não se encontnlm outras formas de fmanclall!_~-

Além de tempoiária, a contribuição _proV~ uni desem
bolso individual insignificante. somente vinte e_ cirico ce~és~õs 
por cento do montante da movimentação bancária do con.t:tbumte. 
sem que ~te se veja obrigado a prestar qualquer ~araçao à Se
cretaria da Receita Feder:a.l ou a preencher fOl'lDLilários e outros do
cumentos fiscais. À v~em de sua ~ nã~~!aratória, a 
contribuição alia a de asseguru o OJIIlPIIIIl<DI? do pnna.pro '!_a gez:e
xa!idade da tributação uma vezque é insuscelivel de sonegaçao, atm
gindo por igual todos~ set()[CSda ecónomia, ioc}usive os informais. 

A necessidade da imediata instituição da ~tribuição pre
vista na PEC n° 40y de !995, justifica-se pela ~vtdade dos pro
blemas: que afligem a área da saúde em nosso Pat.s. 

- Man:adas ttansf011llllfões foram evidenciadas no perfil epi
demiológico brasileiro nas ultimas décadas com o in.crem~to das 
doenças cromco-degenerativas e das causas externas como lDlpOI'
tantes fatores de doença e morte, a permanência ~ alta prevalên
cia de endemias rurais e o recrudescimento e_surgn:nentQ de novas 
doenças ínfecto-parasit:árias. . 

O envelhecimento da população e seu empobrecimento. o 
inchamento das periferias urbanas e a redução _acemuada dos r:-
cursos de investimentos em saáde e saneãriien:to e dos de custeio 
da rede de serviços de saúde levarain a uma situação na ~al, ao 
mesmo tetrqX> em que aumentavam !L demanda e ~ necessidades 
de assistência, sucateavam-se os servJ.ÇOS que devenam ~-la. 

As doenças cm;liovascu~ c~spondem, hoJe: a 30% 
dos óbitos: as neoplasiaS, a 15% nnplic:mda uma ~ss1dade de 
assistência médica importante e diferencl3da tecnolog~~ente. ~s 
causas externas de morte (acidentes, CI.lvenenamentos, violência) 
mostram crescimento quase geoJ?étrico iridiCillldo a necessi,?a~e 
imperiosa de reorganjzaç~o <~?s SIStemas de a~ção à e~eDC13 
e ao trauma- quase que inte~ente a cargo do Poder Público -, 
reconhecidamente insuficientes e mal preparados par.l a tarefa que 
llies compete. A mortalidade infantil ~tém-se em t~o de_ 50 
por mil nascidos vivos, decorrente, pnncipalmente, de ~~Cien
tes serviços de saneamento e pré--natal e de doenças diaiiétcaS e 
pneumonia. . _ . ~ 

Ao lado disso assístimos ao crescun.ento do mnnero de ca
sos de malária, princlpalmente na AmazôDia, de dengue, especial
mente nos últimos três anos. e de AIDS, que afeta todos os seg
mentos da população. É preocupante também a persistência da en-
demia de cólera nas regiões Norte e ~ordeste. . . .• 

O )liimero de intemações hospitalares dispoDibiliza~ pelo 
Sistema Unico de Saúde- sus. passoo de = de OilO milhoes ao 
ano em meados da década de 80, p:ua 14,7 milhões, no ano de 1994. 

' Segundo dados do Ministério da _Saúde, o nú~ ~ inter
nações pagas pelo SUS duplicou na regíão Nordeste e tripliccc na 
região Norte. entre o final da década de 80 e o ano passado. . 

Paralelamente a isso. em decottencia da incorporação de 
novas tecnologias e da inflação do setor- que todos os estudoS de
monstram ser maior que a ínflação geral- , o custo da assistência 
médica tem -sofrido elevação constante, fenômeno universalmente 
conhecido. 

Enquanto isto. os recursos repassados para o setor saúde fo
ram significativamente reduzidos no mesmo período não guardan
do proporcionalidade com o crescimen.tç> da demanda de consultas 
e internações nem com o crescimento populacioo.al. 

Desde I987.os gastos públicos federais com saúde têm sido 
inferiores a 10,9 bilhões de dólares ao ano. Em 1994. após uma 
pequena recupemção iniciada em 93, atingirnm 10,4 bilhões de 
d6lares ao ano. Só neste ano (1995), se o total do orçamento apro
vado for efetivamente executado, voltaremos ao nível de investi
memos de 1987. 

Ao lado da insuficiência dos gastos pu'"blicos federais, Esta
dos e Municípios também gastam muito pouco com saúde. atin
gindo, atu:illm.ente, em média, cerca de 9% dos seus orçamentos, 
no caso dos municípios. e 6% no ca,so dos Estados. 

Considerando os gastos per capita, vemos que as despesas 
federais com sruíde representaram menos de 80 dólares por ano, 
por habitante, entre 87 e o ano passado. Nos anos de 92 e 93 gasta~ 
mos m:enos de 50 dólares_ per capita, por ano, com saúde. No ano 
passado, atingimos 65 dólares por habitante. Teremos gasto 100 
dólares por habitante em 1995, se os recursos do orçamento apro
vado para o Ministério da Saúde f~ efetivamente repaSsados 
para o atendimento do setor. 

Em termos de percentual do PIB, os gastos federais com 
saúde, entre 90 e 93. foram de menos Qe 2%. No ano passado, o 
País gastou ãpenas hS% do seu Pm com saúde. 

Segundo o Banco Mundial, o Brasil é classificado no grupo 
-de "países de renda média-alta", do qual fazem parte Aigentina, 
Uruguai, Venezuela, Panamá, Portugal, Gréçia, Hungria e Co
réia~-Nesse grupo. somos o país que gasta menos em saúde. tan~ 
to em termos de percentual do PIB como per capita. Nesses 
paises. os gastos públicos com saúde variam entre 4 e 8% do 
PIB. enquanto os-países desenvolvidos, denominados "de renda 
alta" como por exemplO, o reino Unido, a Itália. o Canadá. a 
Espanha, Israel e Cingapura, gastam com saúde entre 6 e 12% de 
seus respectivos PIB. · . 

Mesmo comparados com pãíses latino-americanos de igual 
nível de desenvolvimento, nossos gastos públicos com saúde es
tão. historicamente, abaixo do nível de gastos públicos com saúde -. 
apresentado por eles. Apenas a Venezuela apresenta gasto públi
cos com saúde per capita menores que os do Brasil. 

Estes dados explicam - ao menos em parte - por que as 
condições de saúde do povo brasileüo e os serviços do setor en-
contram-se em situação tão precária. -

Segundo nos informa o Ministro da Saúde em depoimento 
feito às Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal em 20 de junho passado 1.700 obras - entre 
elas 400 de recuperação de hospilais- estavam paralisadas por fal
Ia de recursos. Sel)Unbdo a Associação Nacional dos AudiiDres 
Médicos do Ministério da Saúde, em 1° de agosto essas obras ina
cabadas já alcançavam o número de I .750. 

O aumento da demanda e de custos. associado à redução 
acentuada de recursos de investimentos e de custeio, são responsá
veis pelo fenômeno que ficoo conhecido como "sucateamento" 
dos serviços de saúde e que ocorreu tanto nas unidades do setor 
público como nas do setor privado complemen!ar. -

Esse sucateamento é a causa da redução tanto da qualidade 
quaniD de quamidade dos serviços de saúde à cfu;Posição da popu
lação. uma situação suficientemente grave que so começará a mo
dificar-se com o aporte extraordinário de recursos para o setor. 

O Ministro da Saúde está apresentando-ao Congresso Na: 
cional seu Plano de Ação com viStas a reverter este quadro. 

O plano contempla os seguintes objetivos: 
- recuperação da capacidade operativa da rede de serviços 

de assistência ã saúde: 
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- recuperação da capacidade gerencial do Sistema Únioo de 
Saúde; 

-redução da mortalidade na infância; 
_- redu_ção da incidência e prevalência de doenças trnnsmis

síveis; e 
- melhoria do controle sobre o meio ambiente, meios de 

produção e prOOutos de interesse para a saúde em todo o tenitório 
nacional. 

Para sua implementação são necessários, além da totalidade 
dos recursos previstos no orçamento aprovado para o Ministério 
da Saúde, U'Pfl adicion-al de 8,9 milhões de reais, ainda neste ano. 

É da ordem de 5,6 bilhões de reais o mínimo necessário 
para pemlltir o atingimento de, pelo menos, algumas das metas es
tratégicas, dentre as arroladas para o conjunto dos cinco objetivos 
citados. quais sejam: a reorganização do· financiamento da assis
tência ambulatorial e hospitalar. a redução da mortalidade na· in
fância através da promoção da qualidade de vida e da participação 
da sociedade civil nas ~ prioritárias; a garantia de existência, 
na rede ambulatorial, dos .camentos e imunobiológicos neces
sários à atenção integral à saúde dos diversos grupos populacio
nais e de assistência especializada para atendimento de todos os 
portadqres de agravos específicos. 

E importante ressaltar que - paralelamente à busca deste 
ap:>rte extraordinário de recursos- um signiftcativo esforço vem 
sendo ~do pelo Ministério da Saúde no sentido de coibir 
fraudes e oonupção e combater o despetdíciO no âmbito do sistema. 

Um conjunto de ações de ~ontrole e avaliação vem sendo 
implementado pelo Ministério da Saúd~ desde o fnn do ano passa
do, resultando em redução do número de fraudes e da iDfluência 
pollúca partidária. racionalização na distribuição dos serviços e 
econmq.ia para o setor. 

E imç.ortante dar exemplos dessa ação racionalizadora e 
moralizadora do Ministério da Saúde. uma vez que um dos argu

Inéntos que têm sido levantados conrra a instimição da contribui
ção destinada ao atendimento do setor da saúde baseia-se, exata
mente, na crítica. ao fato de que o desperdício, a fraude e a corrup
ção consomem grande parte dos recuxsos do setor. 

No mês de fevereiro deste ano, a análise das au~s 
cOncedidas para internação em municípios com menos de 30 mil 
habitantes e a cooperação técnica com as secretarias estaduais de 
saúde permitiram uma economia de 20 milhões de reais em fatura
mentos indevidos, uma significativa redução das distorções na dis
tribuição de autorizações e a eliiDinaÇão de excetientes, bem como 
o aumento da capacidade das secretarias na gestão desses recursos, 
com a adoção de critérios populacionais e técnicos de distribuição 
das autorizações. 

A fixação, por pOrtaria, em março deste ano~ do limite 
máximo de internações em quantidade equivalente a 9% da po
pulação por ano, e a redução dos tetbs ílilancCirõs de gastos dos 
Estados que. historicamente, apresentavam--elevado consumo 
de autorizações de internaçãO com fraudes e distorções fre
qüentes, resultaram na economia de 112 milhões de reais no pri
meiro semestre deste aiJo e de ~s 30,5 mifuões de reais no pca::ío
do de março a junho. 

A partir de março. o sistema de auditoria eletrôoica do Mi
nistério da Sai:íde foi reorganíi.ado. com implantação-de ciítici:s 
que- impedem a cobrança e pagamento em situações em que ocor
rem diversos tiJX)S de fraudes e erros de preenchimento de formu
lários. A utilização do sistema reSultou na rejeição e, cooseqüente
mente, no não-pagamento de 26.097 autorizações para intemação 
hospitalar somente no mês de junho, com uma economia de -6~ 
milhões de reais. 

O Sistema Nacional de Auditoria foi reformulado com a 
participação CoopetatiVâ doS três níveis de governo e sua regula
mentação -deverá ser feita brevemente através de decreto do Presi-
dente da República. · 

A descentralização administr.lliva. pela implementação de 
condição de gestão semiplena em nii.lnicípios, segue com priorida
de, tendo sido estendida a mais de 14 municípios, em maio, e 15 
em junho. daí resultando a ampliação da capacidalle de gestlio dos 
sistemas locais de saúde. . 

__ _ Significativas mudanças vêm sendo implem.Cntadas nos re
lacionamentos entre os três níveis de govemo, em busca de maior 
ttanspat;incia e da eliminaçãO de soluções privilegiadas. As audi
torias nos três níveis- também têm sido incrementadas, ao mesmo 
tempo em que se estimula e aprimora o controle social previsto na 
C<>nstimição e na Lei Orgânica da Saúde. pela participação cada 
vez mais expressiva dos Conselhos Federal, Estaduais e Munici
pais de Saúde. e na preparação da 1()& CoD.ferência Nacional de 
Saúde. a realizar-se,em 1996. 

• 
m- Con~lusão 

Isto posto. meu voto é pela rejeição da PEC n°37.,de 1995, 
e pela aprovação da PEC n• 40. de 1995. na forma do seguiiJle 
substitutivo, a_ írm de afastar qualquer dúvida sobre a vigência e a 
natureza provisória da nova contribuição. bem como para permitir 
a sua incidência, junt.an:iente com a do IOF, nas opernções relativas ao 
ouro defmido em lei como ativo financeiro oo instn.unento cambial: 

EMENDA N" 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"40DE 1995 

Outorga competência à União para instituir 
contn'buição provisória sobre movimentação ou -
transmissão de valores e de créditos e direitos de na
tureza .,.financeira. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedetal. 
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte emenda ao texte.constitucioo.al: 

Artigo único. Fica incluído O art. 7 4 no Ato das Disp:>sições 
Constitucionais Transitórias,--com a Seguinte redaçã.o: 

.,Art. 7 4. A União poderá instituir oonttiooição • 
provisória sobre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e di.reitõs de natureza financeira. 

§ 1° A alíquota da contri1:uição de que trata este 
artigo não excederá a vinte e éinco centésimos por cenM 
to, facultado ao Poder ExeaJtivo reduzi-la ou restabele
cê-Ia. total ou parcialmente, DaS condições e limites fna
dosemlei. 

§ Z' À """'brição de que tillta este adigo não se apli
caodisp:>stonos arts. 153. § s•. e !54. L da Constituição. 

§ 3• o produto da arrecadação da oonttiooição de 
que trata este artigo será- destinado integralmente ao 
Fundo Nacional de Saúde. para financiamento das ações 
e serviços de saúde. 

§ 4° A contribuição de que trata este artigo terá 
sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. I 95. § 
6°., da Constituição, e não poderá ser cobrada por pr.u:o 
superior a dois anos." 

Sala da Comissão.-30 de agosto de 1995.- Francelina Pe
reira, Presidente- Lúcio Alcântara, Relator- Roberto Requião 
- Antônio Carlos V aladares - Pedro Simon - Guilherme Pal
meira- José Bianco -Roberto Freire- Luiz Alberto - Ramez 
Tebet - Eduardo Supücy -Sebastião Rocha - Josaphat Mari
nho- Edison Lobão -José Fogasa -Romeu Tuma. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 40 

(SUBSTITUTIVO), DE 1995 
. AsSlruuam, nos termos do pa,.âgr.üo único do art. 356 do 

Regunento Interno.- BeRo Parga - Ney SWISSWia -Carlos Wd· 
san - Lauro Campos - Teotôoio Vilela - Geraldo MeRo - Re
nan Calheiros- Luádio Portela- José Bianco. 

·-

Outorga competência à UDião para instituir 
c:ontn"buição provisória sobre mo-vimentação ou 
transmissão de valores e de créditos e direitos de ·na .. 
tureza financeira. 

COMISSÃO DE_ CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA!\IIA 

FOLHA DE VOTAÇÃO 

PROPOSIÇÃO: PEC N° 37, DE 1995. 
tramita eni conjunto e/a PEC 40/95 

. 
PMDD 

TITULARES SIM NAO ABS SUPLENTES SIM , 1 NAO ABS 
!HIS REZENUE . JAUf.R BAI<HALHO 

RUNALDO CUN,•iA LIMA PEDRO SIMON ·x 
ROBERTO REOU!AO " Gil. VAN BORGES 

JOSE FQ~ÇA ' CARt.U~ BEZERRA 

RAr.IIEZ1.E.8Ef X GILES~R I O MIRAI·lOA 

NEY SUASSUWI. CASil.UO MALtJANCR 

PFL 
UU!LiiEHME PALME:IAA :>< CAH:LUS 1-JA I H:V(.;.INIU 

EUISU/4 LüUAU " AN I UNIU C, MAI.#ALI·IAE:.~ 

JOSE DIANCU >< .HUGO NA.PuLEAO 

ELCIUALVARES JIJSE AGRIPJI~O 

FRANC.ELINO PEHEIRA )( FREHAS. NETO 

JOSAPHA I MAHINJIU )< RUMEf~O JUt;A 

PSOB > 

JOSE JGNACIO FERRtiRA &ERt,;lO MACHADO 

LU\.:11.) ALCAI~ 1 ARA X BENl VE.RAS 

JE.fFE.R:SON PERES AI-< I UH DA lAVOLA 

PPR 
E5r.Cl\1Lli.C..0 At.:IN . I I I [PifACIO CAFE1Eil\A I I I 

PT 
JIJZE. EUUAHUO DUl kA I •I IX 1 BENE.UI r A t..rA. .su .. vA I I I 

PP 
Si:I\IMRUO CABRAL I . I I I AN I Ul~lu t;, VALAUAH1:.:.:. ;( I I 

PTB 
LU!ZAl.BCHTO OLIV.EIHA I X I I I ARl..ll~l.lô POK 1 O I I I 

PDT 
tJAHC (- RWEIHO I I I 1 SEUAS 1 ~o f<LíCHA I x I I 

PSB 
Al)E:.M!R ANDRADE I I I I EOUARDO SUf'U\.:Y I I I )(' 

PL 
HOMEU I UMA I X I I I I I I 

PPS 
rwi.~:.:.RTO FREIRE r )< I I I I I I 

L .. ,~~, 
--:;r- . . ) PRESIDENTE 

.SALA DA COMISSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1995 
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O SR. PRESIDENTE (Teotônio V!le!a Filho) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a me~. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. -

É Udo o seguinte: 

REQUERIMENTO N" L151, DE 11195 
Senhor Presiden<e, ~~ 

Com base no art. 215. inciso n. alínea b, solicito a Mesa 
Diretora do Senado Federal as seguintes iDfOIIIIliÇ&S: 

I. Custos dos contratos de mão-de-obra (Empresas presta
doras de serviços), com o nllmero de funcionários contratados 
(mês de julho). ~ 

2. Folha de pagamento do Prodasen e do Cegraf (inês de jl
lho); o número de funciODários e os 50 (ciDqü,enta) maiores salá-
rios dos funcionários àtivos e inativos de cada Otgão. . 

Custo total des refOIIIIJlS dos apartamentos dos Senadores e 
residência oficiâl do Presidente do Senado, disc:riminando: 

* despesas em x:efOIDJ,.aS - 4 

"' despesas com mobiliário e ele~més~s; · 
* despesas com decoração e utensílios doinesticos. 
Sala des Sessi5es, 30 de agosto de 1995.- Senada Vilson 

kleinübing. 

(Ao Sr.Diretor-GemL) 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) - A Í?resi: 
ciência defere o requerimento, nos letm05 do art. 215, n. b, do Re
gimento Interno. __ 

Sobre a mesa, requerlmeõ:to que· será lido pelo Sr. 1° Seae:. 
tário em eXercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.152, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Convoca a sr- Presidente do Programa Comu· 
nidade Solidária ao plenário do Senado Federal para 
prestar esclarecimentos sobre o mesmo. · 

Sr. Presidente. 
Requeiro a- V. Ex•~ com b!SC no art. -so-da Constiniiçã.o Fe

deral e na forma do inciso I do art. 397 do Regi:I:g.ento IDterno que, 
ouvido o _PleJ:]ário. seja convocado a &.celentíssima Senh001 Ruth 
Cardoso, Presidente~do Progr:ima Comunidede Solidária. com a fi
nalidade de prestar esclarecimentos sobre o mesm(). _ 

Justific:ação 

A Presidente do Programa Ommidade Solidáda, de acordo 
com o noticiário, vem pr:oaiOVendo refonmdaçfes nos progm:nas de 
assistência social no Pais, descenttalizand sua ~ecuçlo e obtendo 
maior participação -da socíOOade. Dentre esses programas. existe a ex
pectativa de uma política de getação de-· melhGril dos smn
ços urbanos. distribuição de cestas de alimentos e ~tros benefícios. 

Temas dessa magnitude devem ser debatjdos e analisados 
por esta Casa, pois os-parlamentaJ:es tem interesse em examiná-los 
e, se possível propor soluções pano fartalecer este progxama que é 
de interesse nacional. 

Sala des Sessões, 30 de agosto de 1995. - Senador Sebas
tião Rocha. 

LEGISLAÇÃO CriADA 

TÍTULO XI 
Do Comparecimento de Ministro de Estado 

Art. 397. O Ministro de Estado COD:Ip31'<Cetá perante o Se
nador: 

I - quando oonvocado, pa: deliberação do Plenário, me
diante requerimento de qualquer Senador ou comissão, para pres
tar, pessoalmente, illfozmações sobre assunto pxeviamente deter
minado (CansL, ar!- 50, caput); 

II - quando o solicitar, mediante enteodimento com a Mesa, 
pm ""!'C< assutto de Iclevância de seo Miiistérió (Cuost., art. 50. § I'). 

§ I' O MiDistto de Estado comp-. ainda, perante co
missão quando por ela cooVOcado ou espontaneamente, para expor 
assuntosde,.levânciade seo Mmislério(Coost, art. 50. aq>ute §I'). 

§ 2' Sempre que o Ministro de Estado preparar exposição, 
por escrito, deverá encaminhar o seu texto ao Presidente do Sena
do, com antecedência mínima de tn!s dfas, pano prévio conheci
menlo dos Senadonos. 

O SR. PRESIDENTE (Te<ltollio VIlela Filho)- O requeri
mento lido setá incluido em Otdem do Dia oportunamente. nos 
t=os do disposto no art- 2SS,Il, c. 9, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que setão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exetclcio, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERlMENTO N'1.153, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos <=nos do ar!- 255, inciso II. alínea c. item 12. do Regi

mento lDtemo, requeiro que Sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
221195, além da Comissão coostante do despacho inicial de dislri
buição. seja ouvida, também a de Assuntos Econômicos. 

Sala des Sessões, 30 de agosto de 1995.- Senador Frana:
Hno Pet"eira- Hugo Napoleão. 

REQUERIMENTO N' US4,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos t.ennos do art. 255, inciso n, alfuea c, ·no 12. do Regi

meDto Int.e:mo dÕ SeDado Federal requeiro que a Mensagem n° 
399194-SF, seja apreciada, também. pela Coolissão de Relações 
ExteriOres e Defesa Nacional. 

Sala des Sessi5es, 30 de agcsto de 1995.- Senador Lúdo 
Ak:ântara. ~. 

O SR. PRESIDENTE (Tootooio VIlela Filho)- Os reque- -
rimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportUnamente; -
consoante o disposto no art- 255, ll, c. 12. do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa. requerim.entos que serlio lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício. Sr. Senador Rerwi Calheiros.. 

São lidos os seguintes: 

REQUERlMENTO N' USS, DE 11195 

Senhor Presidenle, 
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X e 50, § 2", da 

Constitnição Federal, oombinados com o art. 216 do Regimento 
IDtemo do Senado Federal, ao Ministro de ~do da Aeronáutica, 

. sejam prestaQas: as seguintes infcn:mações. através do envio de có-
pias dos seguintes documentos: 

I) Projeto Sivam, incluindo ooncepção, aspectos legais, ~ 
configuração -opeta.cional e detaJbame:nto das atividades com os 
demais 6Igãos governamentais envolvidos, inclusive os esta
duais/rilunicipais; 

2) Ata de reunião do Consellio de Defesa Nacional ocotrida 
em 11-8-93; 

3) Material orientativo pano apresentação de ofertas de fi
nanciamento e propostas de fomecimento para o Projeto Sivam e 
pano tratamento de sigilo às embaixades dos 16 países. enviadaS 
pelo Ministério des Relações Exteriores; 
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4) Propostas técnicas e prôjX>Sta.S comerciais ao Projeto Si
vam oferecidas pelas 11 empresas líderes (envolvendo a particiPa
ção de aproximadamente 80 empresas nacionais e esirarigCicis), 
recebidas em 5-2-94; 

5) Procedimentos básicos para análise das propostas téc!ú
cas recebidas bem como definições das equipe$ indicarido a ori
gem de cada membro, nominando-os; 

6) Atas ou documentOS rmaís -contendo as posiÇõeS rClativas 
a cada análise técnica efetuadas oas 11 propostas recebidas para o 
Projeto S!vam~ - - -- o 

7) Prop::>stas de fmanciamerito ao Projeto SlVaril; --= 

8) Critérios/procedimentos técnico.i piUa análise das Pro
postaS de fmanciiunentO recebidas, indicando as equipes e origem 
de cada membro, nonllnando-os; 

9) Atas ou documentos finais contendo as posições defmili
vas relacionadas a cada análise efettJada nas propostas de fm.antia
mento ao Projeto Sivam; 

!O) Propostas comerciais ao Projeto Sivam; 
!!) Critériosiproéedipentos básicos paxa a análise das p<o

postas comerciais, indicando nominalmente o grupo técniCo que a 
realizou, bem como a origem de_cada meiUl:lro; __ __ _ 

O SR- PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Fillio) - Os reque· 
rimentos lidos serão despachados à Mesa pata decisão, nos termos 
do inciso m art. 216 do Regimento ln temo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi
dência recebeu. do Banco Ceniral do Brasil. o Oficio n° 2.268/95, 
encaminhando dados referentes à dívida dos governos estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, disponíveis ruiquele Órgão, tendo 
por base o mês de julho do conente ano. (Diversos n• 102, de 1995) 

A matéria Vai á COmissão de AssuntoS Econômico~- ~-
0 SR--PRESIDENTE (Teo!Onio Vilela Filho)-- A Presi

dênciã recebeu -o Oficio n° 89~5. _atr.lv~ do quaJ o Deputado fi
deral Augusto de Carvalho solicita sejam tomadas as providências 
necessárias, junto ao Tn'"bmal de Contas da União, no sentido de 
aprofundar e atnalizar a auditoria realizada no Fwido_ Social_ de 
Emergência- FSE, em 1994. (Diversos n•103; de 1995) -

O expediente vai à ComissãO de Fiscalização e Controle~-
0 SR. PRESIDENTE (Teo<onio Vilela Filho) - EnceJJQu

se ontem o prazo para itpresentãção de emeridas ao Projeto de--~ i 
da Câmara n• 87, de 1995 (n" 4.419/94 na Casa de origem), de íni
ciativa do Presidente da República, que dis~ _sobre a_ !_l_'!lnsfe~n
cia de Oficiais entre-Os diversos ·Corpos e QUadros de OficiaiS. da 

12) Atas ou dcrnmectos finais cortendo o jx>siciommeoto defiÍJi
tivo de cada análise efentadanasJl!OPCI'!aS canetciais ao Projeto Sivam; · 

Marinha e dá outras pmvidêo.cias. ~ 
Ao Projeto iião foram oferecidas emendas. 

. 13) Documento contendo análise minudeliéiada sobre todos 
os aspectos legais e tributários de cada uma das empresas envolvi
das com o Projeto Sivam: 

14) Programa de trabalho de 1"-6-94 a 30~94; decorrente 
da reunião colll a Thonson, Raytbeon e Escã.. visando a claSsífic3.-
ção fmal. proposto em30-5-94; ·· - -

15) Procedimentos descritos como "equalizações técnicas11 

que objetivar.1m a apresentação f"mal das propostas e c:IasSificãção 
Jie(mitiva_do_ grupo vencedor do Projeto Sivani. - . 

Sala das Sessões, 30 da agosto de 1995-- Senador GilbertO 
Miranda Batista. · 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N' 1.156, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionaiS do art. 50, § 2°, e na fótma regi

mental do art. 216. requeiro sejam solicitadas ao Senboi Ministro 
da Fazenda infónnações sobre a divida dos Estados da Federação. 
individualiza.damente, com a seguin~ disc:riminação: 

I) Montante da Dívida; 
2) Dívida de Origem Interna; 
3) Dívídade_Origem Externa; 
4) Dívida cOm Aval etiFiança da União; 
5) Dívida da Administração Direta; e --
6) Dívida da Adminisuaçào !ndireta. 

Justificação 

As dívidas dos &ta.dos da ·Federação têm sido um dos gran
des problemas apontados pelos especialistas econômicos para se 
combater a inflação. Grande- parte dessas dívidas são coritraídas 
diretamente junto à União. Outra parte é derivada de empiéstimos 
extem.os onde mais uma vez a União entra como- avalista. As in
formações que temos conhecimento através da Dúdia são insufi
cientes ou mesmo desencontradas. Por issõ, é de suma ím.pOrtân.cia 
conhecermos a realidade dos números que cercam o assunto de 
forma que possamos ler uma VisãO gerai e adequada do problema. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995. - Senador Liício 
Alcântara. 

(À Mesa, para decisão.) 

A matéria será. incluída em Ordem do Dia, oportunamente. 
O SR- PRESIDENTE (Teotoriio VIlela Filho) - A Presi

dência comunica ao Pleoãrio que deferiu o Recurso n° 8, de 1 ~5, 
interposto no prazo regimental, no sentido de que seja' submetido 

- ao Plenário o Projeto de Lei do Senado ~t· 63, de 1995. de autoria 
Eo-SCnacior Pedro Simon. que estabelece a revisão obrigatória-& 
Declaração do Imposto sobre a Renda dos detentores de cargo ele· 
tívõ oU diretivo na A.dminiStração PUblica e dá outras providênciai" 

A ~éria ficará sobre a mesa ch.rrante cinco dias úteis. para 
recebimento de emendas,. de acordo com: o disposto no art. 235,:-II, 
c,. do Regimento :&lterno.. combinado com o art.4° da Resolução n° 
37,de 1995,doSenadoFedeml. -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi· 
dêncla coiDl.lnica ao Plenário que,l,lma vez fmdo o prazo fixado- no 
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposi
ção do recurso ali previsto, determinou o arquiva:inento defmitiv_o 
do Projeto de Lei da Câmara n• 69, de 1995 (n° 1.927191. na ci$i
de:: origem), que estabelece a obrigatoriedade de a empresa explo
radora do serviço postal no País pagar enCargos fulanceiros sobre 

- as ~essas de dinheiro enttegues em prazo superior a três dias 
úteis após o seu envi9 pelo remetente: 

Será fCít.a a devida COIIJll!l..icação l Câmara:âos Deputados. 
O SR- PRESIDENTE (Teiltonio Vilela Fillio) C -Sobre a 

mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerCf-:. 
cio. Senador Renan Calheiros. 

. É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 242, DE 1995 

Dispõe sobre a proibição de fumar em aerona
ves comerciais brasileiras em todo território nacional. 

Q Congresso Naciorial decreta: 
Ait-I"Eexp!CSsamaie proibido ftnnlorcigaaos e similares a bor· 

do de aeronaves comerciais basileiras em vôo no territõrio nacional. 
Art. 2° Para coDhecimento dos passageiros, na capa e na 

contracapa do bilhete de passagem deverá constar o aviso de que é 
proibido fumar a bordo da aeronave. 

Art. 3° O Poder Executivo. através do Departamento de 
A viação Civil- DAC, regulamentará a aplicação da presente lei. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação 

O ato de fumar cigarros, cigarrilbas, charutos, cachimbos, 
etc., a bordo de aeronaves representa tim. grande perigo Para a se
gurança do vôo, além de provocar inCômodo para as pessoas que 
não fumam. principalmente para aquelas que têm alergia à fumaça 
exalada pelos mesmos. _ 

O acidente oconido com o avião da V arig. nas proximida~ 
des do Aeroporto de Orly. em Paris, em ]U.Jho de 1973, que Viti
mou o Senador FU_into Muller, sua esposa e seu neto e tantas ou
tras ~das preciosas, foi provocado por uma ponta de cigano es
queCldo numa das toaletes do avião confotril.e foi_ comproVado 
pela perlcia. São inúmeros os- casOS de a,cidentes aéreos provoca-
dos por cigaxros displicentemente manuseados durante o vôo. ___ _ 

A divisãO adotadah<?je COD'llugares para fumantes e não fu
mantes não resolve e nem minOra o problema já que o comparti
mento reservado aos passageiros, na aeronave, é um ambiem.e her
meticamente fechado o que faz com que a fumaça incomode a to
dos os não fumantes que es!ão a bordo, e noxmalmenJ,e, por escas
sez de vagas, os não fumantes se vêem obrigados a viajar em local 
reservado aos fumantes. -

Mas, além do incômodo, são sobejamente conhecidos e não 
contestados os males provocados pela fumaça dos tabajistas àque-
les que não fumam. _ 

Hoje se cogita nos EUA e outros países dêSenvolVidos aro
tulação do cigatTo como droga, proibindo-se, incbJsive, a sua pro
paganda nos meios de comunicação. 

Desnecessário.. assim, alinhar aqui os incontáVeis trabalhos 
médicos a atestar os imensos malef'ICios provocados à saúde dos 
chamados fumantes indiretos, mormente quando COIÜmados a Uni 
recinto fechado. Se h_oje em dia tomam-$e. em todo o mundO,~
didas de proteção especiais para o resguardo da grande maioria de
sejosa de ar pão poluído. incluindo-se nessa proibição os bares. 
restaurantes, lojas, hotéis, etc.~ etc., -muito_mais_lósico que se o 
faça em relação a locais mais beoneticamente fechados como sao 
·as aeronaves comerciais. 

Por tais razões é que espero e coo. to com -o apoio .dos meus 
nobres Pares para a proposição que ora apresento. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995. -Senador .Romero 
Jucá 

(À Comissão de AsSuntos Sociais- Decisão Ter· 
minativa.) _ 

O SR. PRESIDENTE_ (feotomo Vilela Filho) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissãO cot;!lpetenie. 

O SR. PRESIDENTE (feotorlio V~ela Filho) . Há orado-
res inscritos: - -

Concedo a palavra ao senador Ãntonio Cãrlos V al.adares. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Sis. Senadores. 
para um país acostumado a cotiViver com uni Úld.ice âe- -inflação 
cada vez mais crescente, que reduzia de forma implacável o poder 
aquisitivo da população e que colocava a nossa moeda entre as 
mais desacreditadas do mundo. ler, como lemos., na imprensa na
cional, que a inflação neste mêS de agosto (segundo a Fipe) ficãrá 
abaixo de 2%, à primeira vista parece uma gran-ae vitória. 

No entanto, Sr. Presidente, tal noticia. não fosse a :realidade 
vivida hoje em dia pelo povo brasileiro, inerecía-ser· cotãemotada 
aqui e '!Ihures com foguetório e banda de música. 

E que_ao lado do número frio e seCo da aparente contenÇão 
inflacionárii CXiSte o quadrO dramático e ~eutadçr do desem
prego a rondar os lares do rosso País. Existe o fechamento de in
dústria~ de casas comerciais e de serviços. E na ~gricultura, nesse 

prOcesso articulado por uma política recessiva, quem quebrou dei
xou de !"'odozir. e quem podia produzir parou de fazê-lo para não 
assumir também o risco de quebrar. 

Essa aí1ID13ti.va é válida para todos os segmentos de nossa 
econOmia. 

A onda de desemprego que inv.3.de todo o Brasil ajuda a= 
compor a imagem negativa de um País quase parado, um País 
onde já lampejam sinais de um incotúomiismo lateilte. 

O sacrifício imposto à PoPulação por um monetarismo m..: -
flexível. desumano. fechado e exagerado já criou. sem dúvida al
guma. um ambiente de satuiaÇão, visto que para rudo existe um li
mite e a maioria esmagadora da população não agúenta mais a 
compressão, o aperto; que foi demais em cima de um povo tão pa
ciente e generoso eoi:D.O é -o brasileiro. 

O Jornal do Brasil (edição de segunda-feiri, 28/08) estam
pa na primeira página uma notícia aSSUsta.dora, qUe reforça as nos
sas preocupações: 

"Indústria deve demitir 90 mil até dezembro.'' 
--- A situação é tão gmVe na indústria carioca, por exemplo,
que somente no mês passado foram demitidos 11.200 trabalhado
res. As fábricas, atingidas pela recessão; reduzem os tomos de !"'<>'
dução e a utilização do total da capacidade instalada, aumentando 

- ainda mais as demisSões de trabalbadores. 
-~ - -- Já a in~~ ~u~ que tem funcionado em todas as épo-
cas como um instrumento ii:npulsionador da nossa economia - em 
face da retração do_ crédito, pelas altas taxas de juros Cobradas pe
los bancos, que são aUtorizados- a fazer- issO-pêlo Banco Central -
desempregou 7.634li3balhadotes. 
,... _ Na terceira semana de agosto, o nível de emprego na indús
tria paulista caiu 0,44%. O que COireSpO!lde a 10.220 pOstoS de tra~
balho, que. na prática, deixam de existir. 

En<jllanto is.Oé a própria Fiesp que aímna: "As demissões 
nas rilontãdoras criam 'efeitO cascata; e vê nõ aperto ao Crédito a 
raiz do atual desaquecimento industrial" (Folha de S. Paulo, Cad. 
2, Finanças. página 7). :índices impressionantes confnmam a inci-
dência·de uma situação, digamos, vexatórii. 1'0 número de demis
sões em indústriaS- riletalú'rgicas 4o ABCD nos últimos 25 dias 
acabou com 83% dos empregos criados no setor desde a implanta
ção do Plano Real, em jllho do ano passado"._ 

Essa política temerária, Sr. Presidente, que chega às raias dã ... 
insensibilidade, pode, dOiante algum temp(>, manter a moeda forte, 
dozante algum tempo domar a inflação. dermbar as importações e 
aumentar as exportações. a balança cambial pode subir a R$50 bi
lhões. Mas o equihôrio monetário não pode ser conquistado exi
gindo um custo social que não co~, pois, em última. análise, 
moeda forte e baixa inflação artificial, tal como estãO sendo sus
tentadas no Brasil. s6 têm gerado q_uebradeira.. desemprego, e Uni 
paradeiro gemi nas atividades produtivas. 

Inclusive o setor habitacional. aquele que move a constru
ção civil e o que mais empregos oferece aos brasileiros. não tem 
como prosseguir na sua atividade pata suprir o monstruoso déficit 
de mais de 10 milhões de moradias, Uma vez que a políticii proje
tada para corrigir-esse déficit mostra-se bastante tímida, sem um_ 
objetivo defmido a ser cumprido. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ANTONIO _CARLOS V ALADARES • Concedo o 

aparte a V. Ex•. nobreSenador Ney Suassuna, que é um estudioso 
da nossa economia e um empresário--que- está softerido, natural
mente. as conseqüênciaS de uma política como essa, tão fechada e 
inflexíveL· ---- - - - - -

O Sr. Ney SuassuDa- O alerta de V. Ex• é de uma in:q:or
tância tremenda em uma hora como esta que o Brasil atravessa. V. 
Ex• não está falando somente da falência de toda a iniciativa Priva-
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da. Infelizmente, t(xl_os os Estados estãO ri.a mesma situação. On
tem. houve um encontro de todos os secretários dos Estados e fica
mos pasmos, porque há dois grandes blocos - um. que está deven
do o mobiliário; e outro, que está deve_ndo um conj.mlO não mobi
liário. Pois bem, dentre oS que e"StãO devendo O nlobiliário, por 
exemplo. o Rio Grande do Sul não· tomou nenhum centavo em
prestado, não tem nenhum lançamento novo. Devia, em janeiro 
deste ano, R$3,3 bilhões. Não tomou nada D.ovo; pagou R$380 mi
lhões; e está devendo R$4,3 bilhões. Isso mostra, EX•, que essa po
lítica. com essa taxa de juros. está levando ao sufoco completo to
dos os Estados. São Paulo deve, hoje, R$43 bilhões, e arrecada 
R$1.2 bilhão; paga. de juros. R$1,8 bilhões, ou seja, tudo o que 
São Paulo arrecada vai para o pagamento dos juros e ainda faltam 
R$600 milhões p(>r mês. V. Ex' está fazendo um alerta. É preciso 
que modifiquemos essa política, a cii.ito prazo, sob pena de que
brarem o Goyemo Federal. os Governos Estaduais e toda a iniCia
tiva privada também. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agradeço o 
acréscimo sUbstancial" que V .. Ex• deu ao meu discursó. 

As concordatas cresceram 520% em relação ao mês de ju,:, 
lho do ano passado. A opção pela coriCon:lata, como frz.erun lojas 
do porte da Mesbla, Casas Pernambucanas e Casas Centro, está es
timulando no seio do empresariado o surgimento de um medo ge
neralizado. porque o calore agora virou moda no Brasil. Pagar em 
dia é impOssíveL inclusive porque se perdeu totalmente a confiabi
!idade nas transações comerciais, com um número impressionante 
de cheques sem fundos passados em todas as praças do BrasiL 

Como um alerta às autoridades, tragO aá debate e à reflexão 
da Casa o artigo escrit6jlor Marceu Vieira (Jornal do BrasiL edi· 
ção de seguriila feiia, 28/08, página 2). 

Eis alguns trechos que destaco: 

''Existe um tipo de brasileiro que não é rico, nem 
pobre. Mora de alugueL aperta-se para pagar escola P'!I"· 
ticular dos fUhos, faz das tripas coração para manter a 
geladeira em ordem e, ultimamente, nem isso está con
seguindo-." 

E aídefme quem é este cidadão brasileiiõ: 

''É um brasileiro médio, quase ex-elas~ média, 
ícone social de uma parcela do País que, a cada dia. reú
ne menos gente. •• " 

"O salário desse brasileiro, que não é bom nem 
ruim, é o mesmo há um ano. O preço da consulta médica 
muda, a meDSalidade da escola também, o banco lhe 
cassa o direito ao talão de cheque e ao crédito. e, no 
meio desse furacão, o salário dele fica ali; não sai do lugar". 

E continua o articulista em sua coh:lna Coisas da Política: 

':De J•dejulbo para cã, diz o IBGE- que produz 
números par.a. o pr6prio Governo -: o lanche da garotada 
subiu 70,82%; a OODSÍllta médica foi quase isso: 69, 
38%; a habitação, problema comci:inho a se julgar pela 
importância que o oficiãlisinO lhe dá. aumentw 
111,53%; a mensalidade escolar, de janeiro a julho, su
biu, em média. 45%. No mesmo período, a iilflação não 
chegoo. a 10% - e esse brasileiro não foi abençoado pela 
proeza do índice baixo." 

E então arremata o articulista: 

"Alguma coisa de errado acontece que o deixa 
l011ge das n:coDhecidas e inegá.veis maravilhas do Plaoo". 

E numa linguagem simples, mas realista, não discorda dos 
índices oficiais que s3o divulgados pelo próprio Presidente (a 

quem nenhum de nós tem o desplante de se ~por), mas apre
senta um argumenlO que desnuda o artillcialismo das estatísticas 
que são apresentadas em descompasso com a realidade enfrentada 
pelo cidadão_ comum:: · · 

~ ''O brasileiro médio não duvida do Presidente. 
mas o indice que lhe sensibiliza. é outro. É o índice do 
olho. Leal à própria causa de egoísta franco, impÔita 
mais para ele o índice de mantimentos que coo.segue en
xergar na geladeira ou no armáriõ da coziDha. ou o índi
ce de sorriso que Um brinquedo novo seria capaz de pro
duzir no rosto do f.tlho 11

• 

Sr. Presidente, pa13. explicar esse fenômeno que vem cau
sando tantas dúvidas e aflições aos brasileiros de todos os qua
chantes e de todos os segme111os sociais, já que não sou econoniis
ta, recorro à ar!álise do professor Gilsa:t Schwartz (Decifre a Eco
nomia, pág. 45, 2' edição), formado em Ecoilomia pela USP e oom 
mestrado e drutorado em Economia pela Uni~ ex-professor 
da FGV e da PUC de São Paulo, atualmellle leciO!!ando no Institu
to de Economia da Universidade de Campinas. 

Eis o que nos ensina o ren.omado mestre ao :referir-se- ao 
problema salarial: 

''Os economistas rilonetaristas aconselham a redu
ção. dos salários oo., pelo menos, sua contenção em Di
veis ''não inflacionários". Esses-economistas, que exis
tem desde o início da era modema, costnmam alertar 
para a quantidade,de dinheiro que o Govemo emite paiá 
cobrir gastos oo. conttatar funcionários, ou através. da 
impressão descontrofada, que joga o dinheiro na econo
mia através do :eanco Central e de suas relações com o 
sistema bancário". 

E diz: 

"O argumento dos monetaristas tem lógica. un]. 
. lógica extremamente simples: basta eritender e constatar 

que a todo momento há com:pradores e vendedores. ofer
tas e demandas, Cm t.od6s os mercados, até o do próprio 
diDheiio. Se houver excesso de oferta de d.iJJb:eiro, have
rá como conseqüência direta um excesso de demanda -
por produtos e, portanto, inflação". 

Entretanto, faz uma ressalva e de logo aconselha: 

"Apesar da sedutora simplicidade desse modelO, 
pode acontecer também que dinheiro a mais na econo
mia (através da elevação de salários, emissão de cédula. 
redução de impostos, aumento de gastos etc.) estimule a 
demanda, e Il:l,esmo com_Q crescimen.to dela não seja ul
trapassada a capacidade das empl"CSaS de aumentar suas 
ofertas de produtos na economia". 

E, prosseguindo no seu raciocínio para o qual chamo a aten
~ da Casa, o ilustiado mestre assevera: 

"Nesse caso, com o aumento da demanda. podem 
subir a produção e o emprego, não os preços. Em econo
mia com grande potencial de desenvolvimento - como é 
a nossa-, com capacidade produtiva - como é a nossa - e 
com o desemprego - como é a nossa-, a lógica moneta
rista pode, assim, in.dui:ir a eJ:to, a decisões que colocam 
em risco a sobrevivência de um ou de muitos. Não há 
nenhuma relação di:reta. ou indireta, necessariamente vá
lida em qualquer situação - diz o referido professor -. 
elllre quantidade de dinheiro e JX<ÇOS. Apesar da aparen· 
te lógica ill'efutável dos monetarista.s.. Basta:·a existência 
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de desemprego, capacidade ociosa ou oportunidades de miram nos tempos de boje, os esforços das pessoas e da sociedade 
investimentos que o di.oheiro ofertadQ_a majs gem uma para atender as necessidades de bens e de serviços de cada um de 
procura necessária e bem~vinda por produtos, trabalhaM nós; dandoMnos o direito. portanto, de imaginar que, qtiari:to rilálS 
dores, máquinas e equipamentoS". perto estivermos de garantir às pessoas um suprimento adequado 

E, afma1, conclui a certa altura 0 emérito professor: dos bens e serviços de que necessitam. mais perto estaremos do 
desempenho ideal para uma economia qualquer. 

"Ao buscar uma explicação geral para os preços Isso significa que, na medida em que õ processo econômico 
numa lei de oferta e deiil!ID.da por dinheiro, o monetaris- nos distancia desse objetivo, no mínimo os seus gestores preCisam 
mo parte da hipótese de que a economia já se encontra ter a humildade de refletir sobre o que está acontecendo. Sabemos_ 
num estado de pleno emprego de recursos. eficiência no que muitas vezes 0 que está acontecendo não pode e não deve ser -
uso das máquinas e cori.traiáção do número maior possí- modificado. Sempre existe o risco ou a possibilidade de, tentando 
vel de trabalhadores. Ou, se há desemprego, os moneta- melhorar uma situação, alterarmos p::llíticas que estiO sendo-prati
ristas alertam p3ra o perigo de forçar o crescimento eco- cadas; e, ao invés de melhorar, agravamos, complicamos 0 quadro 
uômico muito depressa". sobre o qual interferimos. 

Sr. Presidente, 5-n e Srs. Senadores,. diminuir a liquidez Mas, de qualquer forma. o mínimo que se -espera é que não 
não significa. a nosso ver, o que de fato está acoiltecendo: limita- haja mais donos da verdade. 
se ou até mesmo anula-se a capacidade de crescimento do Brasil, Tempos estranhos esses que vivemos boje, Sr. Presidente, 
relega-se o seu grande P9f.encial para. produzir e dar emprego. Srs. Senadores! , 

O dinheiro que deix~ de circular boje em nõsso País,. por Houve época, como bem o sabe o eminente Senador Lauro 
causa de eiTOS de percepção da p::llítica econômica. posta em vigor, Campos. como bem o sabe o eminente Senador Jefferson Péres -
ao invés de gerar tranqüilidade para as famílias brasileiras, lam.en- ambos Professores ~ Economia .em nosso País -. em que se falar 
tavelmente, tem provocado o desespero e a fome. em estagnação econêmica. convivendo com inflação, eza uma he-

. Não causa alegria nem felicidade a ninguém verificar que o res~ até que esse panorama esquisito e absuido começou a acon-
Brasil hoje dispõe de reservas como ãntes nunca teve; que a stfa -- tecer no mundo, dando lugar ã criação de uma das palavras mais 
moeda t.ein um lastro em ouro de fazer inveja a dezenas de países; feias de que teDho notícia no idioma Português, que é "estagflação". 
que a inflação está abaixo de 2%; e qUe, mesmo-assim.. 0 seu povo AgOia. estamos vendo, aqui e ali, o fenêmeno inverso. Falar 
f1e0u mais pobre; que a sua classe média praticamente deixou de em desenvolvimento, em aceleração do processo econômico e ao
existir; que a sUa classe empresarial se encontra quebrada ou inca· mento dos niveis de desemprego é um absurdo tão grande quanto 
paz de investir. que a sua classe trabalbaclor<t. __ se acha de braços era esperar inflação em um cenáriO de estagnação econômica. _ 
cruzados porque o emprego necessário à sobrevivência de suas fa- - E o que estamos vendo hoje? Estamos vendo, por exemplo. 
milias fOi substituído pelas demissões em massa. a economia - que, pam n6s, pêlo menos pata niuitos de nós é para-

Sr. Presidente, espero que não seja tarde a advertência e que digmática - dos Estados Unidos da América e.iJ:i recuperação, em 
a equipe económica do Governo tome uma providência o ma1s rá- aquecimento, em crescimento, em expansão, saindo alegremente 
pido possível para a solução desse grave pfõ_blema do desemprego de uma fase de profunda recessão, e as taxas de desemprego au
que existe hoje no Brasil e da quebradeira geral das nossas empre· mentando ao mesmo tempo. 
sas construídas com muito suor e com muito esforço dos empresá.- O que será que está acontecendo neste mundo estranho, um 
rios de visão deste nosso País. · mundo que, por um lado, ~globaliza - as fronteiras começam a se 

Muito obrigado, Sr. Presidente. tornar desenhos pálidos sobre follias de papel antigo - um mundo 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Ftlbo) - Concedo a que se universaliza e, ao mesmo teiniX>, que assiste -ão renascimen-

palavxa ao nobre Senador Geraldo Melo. to de novas forma.s de nacionalismo, baseadas não no traçado das .. 
O SR. GERALDO MELO· (PSDB-RN: Pronuncia 0 se- ftiinteiias geográficas e políticas. mas num trnçado estr.mho e sur

guinte discurso. Sem revisão do ora.d.oc.) -Sr. ~sidente, Srs. Se- preendente para. um fmal de século como este, onde existe a divi-
nadores, o discurso que acaba de proferir o Senador Antonio Car· são das etnias.- como se novas formas -de racismo florescessem 
los V aladares de certa forma dispensa alguns comentários intródu- num mundo que se pmende globa!i='l . 
tórios que eu gostaria de fazer. . - No fundo, estamos num fmal de século cheio de contiadiçõ-

Embora consciente d,e que o destino de muitas das palavras es. de desafios de fenômenos incompreensíveis. Agora. mais do 
que proferimos nesta tribuna seja o de se perderem ao vento, ou na que antes. o chiste do economista, que diz que muitos se dedicam 
desatenção ou no esquecimento, entendo que t,emçS deveres, _obri- a explicar porque as coisas não acontec_eram como eles pensavam. 
gações com a sociedade brasileira dos quais Dão podemos abrir mão. toma-se mais pr6ximo e'; agora, :mais do que mmca. precisávamos 

Preocupa-me, Sr. PresideDte, Srs. Senadores. o fato de que refletir sobre que papel afinal, estamos a exercer. 
há verdades que estão sendo ditas reiteradamente com a mesma Houve um tempo, não muito !emoto. em ·que se alguém fa
ênfase com que foram ditas outras "verdades" no passado. Já tive- laSse- Sobre um telefone celular, desses que pululam ao nosso lado, 
mos outros figurantes def.mindo os caminhos ideais para a econo- tilintam e chamam,. às vezes nos momentos mais inoportunos; es
mia brasileira. taria falando em brinquedos e fantasias de Flash Gordon, de gibi e 

Uma vez, falando sobre seus colegas. um economista brasi- de guri. E eles estão hoje aqui materializados. 
leiro disse, com muita perversidade e malícia, que eles estavam se Há hoje um novo tempo - e as coisas estão acoll.Lecendo aí 
notabilizando pela capacidade de explicar brilhantemente por que fora deste plenário-, em que o simples acesso a um microcompu
as coisas não aconteceram conio haviam anunciado. tador sobre a mesa dos Senadores, lhes permite uma comunicação 

Acredito que estamos precisando agora de chegar a um quase i.nsta.ntânea com o mundo; comprar mercadorias. por exem-
acotdo intelect1,1al sobre os grandes propósitos do processo de lide.. pio, simplesmente acionando meia dúzia de botões. 
rança política, do avanço social e econômico de uma sociedade. Acredito que estejamos perto, por exemplo, de assistir àqui-
Afinal de contas, toda complicação em que se converteu o OOD.jun- lo qrie Nicholas Negroponte anuncia no seu trabalbo "A Vida Di
to de atividades econômicas nada ~ é do que a forma que assu- gital": o computador deixando de ser um trambolho muito -grande 
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sobre a mesa ou uma maquininha parecida com um ÜjoJo pesado 
em nosso bolso ~ se ttansfOI'llUU' numa peça com dois décimos 
de milímetro de espessw:a, parecido com uma folha de papel. que 
poderemos dolmlr e canegar oo bolso. 

Essas coisas que estão acontecendo estão mudando a rela
ção do homem com ã-máqui:ri.3., a estriJ.türii da sociedade, o discur
so dos políticos e o seu compromisso cori::r. a realidade. 

Não estou me referindo nem ao Brasil. Vimos na história 
r=nte do IDllildo que a eleição de François Mitterrand. que repre
sentou a vitória do socialismo na França. poucos anos depois re
fluia inapelavelmente paza uma linha neoliberal mais aberta, do 
que a dos liberais que ele derrotua. 

Felipe González, na Espa.Dha, não está fazendo diferente. 
Não. foi diferente em parte alguma, mesmo agora em países da 
antiga Cortina de Fell'o, onde, como na Hungria~ voltaram ao 
poder forças que haviam sido depostas pelas transformações 
que denubaram ali o socialismo. Essas forças assumem o_ poder 
pr~urando representar. o renascimento dos propósitos socialis
tas, e passam a ser muito mais neoliberais do que acjueles a quem 
acabamdedeJ:rotar. 

O Sr.Lúd.o Alcântara- PeJJIJ.it.e V. Ex• um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Com muita honra_ Senador 

Lúpio Alcântara. 
O Sr. Lúcio Alcâatara- V. Ex' está tnzendo ao debate a 

experiência da F=ça e da EspaDha. de dois socialistas blst6ricos 
como François Mittena.nd e Felipe González, que, alçados ao po
der, tiventm que praticar reformas que de certa maneira caminha
ram na cfueção coatciria daqni!o que pregai11lll dui3llle toda sua 
vida. No caso de François Mittemmd o "castigo" foi maior uma 
vez que teve que desfazer o que tinha feito. Estatizou, por exem
plo, o sistema bancário na França e depois teve que promover a 
-privatização. Essa é-Uma Ieãlidade que se impõe aos governos e . 
aos países, contra a qual se pode fazer pooco, porque é uma tq>é
cie de determinante nova para a evolução dos Estados. Mas o im
portante é que, mesmo assim, mesmo praticando esse tipo de poli
tica que, de certa maneira, contradiz a trajetória Inicial, s~ guarde o 
compromisso social. o de estabelecer políticas públicas que permi
tam a certas populações ma.rgiDalizadaS se desenvolverem - políti
ca na ãrea da educação, da satlde. da habitação. do emprego. do 
transp:>rte. Ai, sim. há um campo enQime par.! se praticar a doutri
na socialdemocrática. Evidentemente, se o EstadO reduz de tama
nho, se o Estado deixa de ser o empresário, se 9 Estado deixa de 
ser proprietário de empresas e de interferir diretamente na econo
mia. tem um graade papel a cumprir na execução de politicas pú
blicas, principalmente voltadas para o social." Creio que foi dessa 
fOrma que o Presidente Fernando Henrique definiu-se como neo
social; criou um ideologismo no sentiâo de reafumar naquele mo
mento o seu compromisso de promover o desenvolvimento do 
Brasil e conseqüentemente de abrir horizontes para que a popula
ção. ainda em grimde pan:ela inferiorizada, ~ aaalfa
~ desempregada, doeale. possa enfim encon!Iar a sua redenção. 
E neste sentido que trouxe esta pequena colaboração ao discurso 
de V. Ex~': mostrar que. mesmo na aparente contradição que existe 
no fato de os socialdemocratas promoverem a reforma do Estado, 
de redozirem o tamaDho do ESiado. da privatizarem empresas de 
propriedades do Estado, podem-se reaflllllai' os compromissos so-
ciais com os pov06o dos diferentes países. -- -

O SR. GERALDO MELO- Agradeço a V_ Ex' pelo apar
te, que enriqueceu em muito o que eu modesta.Inente estava pre
tendendo dizer nesta tribuna. 

Na verdade. não me sínto preparado para oferecer -cami
nhos; apenas as inquietações do meu espírito obrigam-me, em face 
das miabas responsabilidades de Senador do Brasil. a vir a esta 

Casa transmiti-las e a esperar que a sabedoria e a prudência dos 
meus pares nos ajudem, aos poucos, a encontrar caminhos. 

A esta Casa cheguei como socialdemocrata. Não fui eleito 
como neoliberaL Foi como socialdemocrata que me sentei numa 
dessas cadeiras amis e é como socialdemoCrata. que eu gostaria de 
continuar sentadO aqui. · - ---

A grande questão é: em que consiste. deo.tro dessa nova rea
lidade do mundo, o papel. a verdadeira proposta do socialdemo
crata que não deseja olhar para o inundo flutuando no espaço. mas 
com os pés no chão; e que reconhece essas realidades que nin
guém conseguiu evitar no mundo e sabe QUe nãO seremos-nós que
iremos fazê-lo aqui. Em que consiste, então. a nossa proposta? -

O Sr- Jefferson Péres- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Com prazer Senador. 
O 81". Jefferson Péres - llustre Senador Geraldo Melo. meu 

ca:religionário, V. Ex• aborda o assunto com a competência habituaL 
O SR- GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador. 
O Sr. Jefferson Péres - Realmente, nós que nos julgamos, 

e somos. socialdemocratas, vemo-nos sob o fogo da incompreen
são em relação ao Governo Femando Henrique Cardoso. Não sei 
exatamente o que é ser neoliberal, mas sei o que é ser socialdemo
crata. Socialdemocracia- não sei o que pellSa V. Ex• -,na minha 
concepção, é a fume opção pela economia de mercado. Quaoto a 
isso, não há dúvida; economia de mercado, sim. Mas é, como disse 
o companheiro Lúcio Alcântara, o compromisso -inanedável com 
o papel do Estado nãO apenas como regulador da econOmia. mas 
também com o social. Creio que o setviço universal e graniito -ae 
saúde. o serviço universal de educação. o serviço universal de pre
J::idência social pública são setores que devem ser assistidos pelo 
govemo socialdemocrara. Não se está tendo compreensão nO atüãl 
Governo, ilustre Senador Gemido Melo, de que, para que se exe
cutem políticas sociais. hã a necessidade de recuperar a capacidade 
operacional do Estado. E isso passa necessariamente por uma p::llí_
tica de estabilidade de J:IIeÇOS. condição necessária. embora não 
suficiente, pant. execução da política social. Senador GeraldO 
Melo. sem entrar na disputa entre heterodoxos e ortodoxos na eco
nomia, é certo que não existe cura indolor da inflação. Ninguém 
aponta, em país nenhum do mundo, cura indolor da inflação; eli 
tem um custo. A cura da inflação é uma purgação, porque gera 
distorções na economia e inclusive pode levar a uma pequena re~ .. 
cessão, desde que não seja evidentemente prolongada ·e insuportá
vel. Política de estabilização é uma sintonia fma;. é o pé no freiO -e 
no acelerador. é não apenas ciência econômica. mas- tari:J.bém arte. 
Isso é o que a equipe econô.mica tem de demonstrar, o que é muito 
dificil Evidentemente. quem é atingído não gosta. grita; é nao.uaL 
Pensar que o Governo pode abandonar a política de estabilidade 
para lançar-se em política social é suicídio, é ilusão. é realmente 
não ter os pés no chão. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador Je(, 
ferson ,Peres. 

Na minha opinião, esta política social, que seria o renasci
mento do estado do bem-estar. hoje não tem mais vez. Ela pode 
estar até em nossos sonhos. mas ela não tem vez. Eu não acredito 
nela. até porque acho que não podemos evitar de fazer o que esta
mos fazendo, mesmo sabendo que o que estamos fazendo tem 
cotno conseqüência a acentuação das desigualdades sociais. a ace
lexação do processo de concentração de riqueza e a elevação dos 
níveis de desemprego. Esse é o preço. eu compreendo. Agora, um 
preço que precisa ser dosado. pois existe sobre nós, acima de nós. 
o peso de uma vontade, esta sim soberana e incoercível. que é o 
peso da vontade da sociedade. que tolerará as dores até onde possa 
suportá-las. Não podemos, por um lado. querer consolar o sofri
mento das pessoas apenas dando-lhes a notícia de que temos u~ 



526 ANAIS DO SENADO I'EDERAL Agosto de 1995 

moeda estável, ,porque o que mata a fome das pessoas é comida na 
mesa. O que gârante o futuro das crianças é o emprego dos pais. 
dessas crianças, o salário deles. Não somOs culpados pela situação 
que está sendo criada; não é culpa do governo que estamos reali
zando no Brasil que essas coisas aconteçam. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- (Faz soar 
a campairiha, advertindo o orador em relação ao temj:Jõ.r 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, peço a com
preensão de V. Ex• para apenas concluir o que desejava dizer. 

Não que nenhum governo esteja desencadeando esse pro
cesso de contradições, qualquer governo o teria de desencadear. O 
que precisamos agora é descobrir qual o nosso itineráriO, a noSSà 
trajet6ria dentro da nova realidade que, VC)luntariamente ou não, 
estamos criando. - - - - - - -

Acredito, pa%3. concluir, que houve um tempo antes. dos 
computadores, da mágica de toda a parafemália científica e tecno
lógica de hoje, que hoove um tempo, repito, há 30 ali 40 anos. em 
que se alguém, residinclc! na minha cidade de Natal, quisesse resol
ver um negócio em São Pa!llo, talvez gastasse três nleses: manda 
carta. espera resposta; recebe a resposta. Talvez gastasse um. dois, 
três meses.. Hoje, vai um fax para lá. vem um fax para cá. A ques
tão é: o que fez a Hwnanidade do tempo ga.Dbo? ~ao há ninguém 
qu~ esteja desocupado somente porque aquilo que resolvia antes 
em três meses pode resolver-se agora em três minutos! E penso 
que por trás do grande desafio - e essa é a questão que deixo a esta 
Casa para sua reflexão - de encontrar o verdadeiro itinerário da so
cial..demoaacia dentro da nova realidade do mundo, está o de en
contrarmos fonnas de permitir qUe os- agentes produtivos produ
zam. encontrannos forma de levar produtos e serviços a casa das 
pessoas onde eles são necessários e, sobretudo, encontramJ.os for
mas de transferir pari os iildivíduos. não apenas para óS traba1ha

..QQres, para todos os indivíduos, o benefício do tempo ganho, o be
nefício do aumento de produtividade; que ele seja incorporado ao 
bem estar, ao lazer. à vida das pessoas e não apenas ao crescimen
to das máquinas presumivelmente feitas para servi-las. Creio que 
este é o desafio do século que vamos iriiC"iar. e --creiO. srs e Srs. 
Senadores, que. se não queremos legislar neste CongressO btasilei
ro para o passado, para uma sociedade que está em extinção. mas 
queremos legislar para o futuro que nasce e começa a ser Construi
do no mundo inteiro; não podemos ignorar sui ilOva eõfifiguraçãó', 
o novo perfil que assume a sociedade nos dias que correm. 

Muito obrigado Sr. Presidente. . 
O Sr. Pedro Simon- Permite V. &•um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Se a Mesa me permitir. com 

muita honra. Penso que a Casa nada perderi~ Se nós o ouvíssemos. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi

dência concorda que a Casa nada perderia; ao contrário. sempre fi- -
caria muito honrada. Mas V. &•já ultrapassou em oito minutos o 
seu tempo e temos ainda vários oradores inscritos. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço a paciência e a ge
nerosidade de V. Ex•. QuerO apenas retificai', pm-efeito de regis
tro. que foram cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (TeótOruoVilela Filho)- Concedo a 
palavt'3. ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. 
Senadores. os dois oradores que me antecederam teceram. ambos, 
comentários sobre a situação econômica do País. tamentavehnen
te, não vou fazer diferente. 

A situação do País é difícil. Ainda bá pouco dava um aparte 
ao nobre Senador por Sergipe. Antonio Carlos Valadares, e dizia 
que os Estados que estão com dívida mobiliãria, realmente, estãp 
sem condições sequer de pensar no futqro. E citei como exemplo o 

caso-do Rio Grande do Sul que, no começo do ano, em janeiro, de
via R$3,3 bilhões de dívida mobiliária. Pagou çerca. de RS380 mi-
lhões, e deve para este mês de agosto R$4.3 bilhões. Um cresci
mento gigantesco da dívida mobiliária que a torna impagável. Se 
olharmos Estado por Estado, constataremos que são apenas três os -
que não estão numa sima.ção- de endividanlento que os levaria à_ 
bancarrota. Dei também o exemplo de São Paulo, que hoje está ar
recadando R$1.2 bilhão e está gastando R$1.8 bilhjio s6 com folha 
e serviço da dívida. Então, a situação é genérica. E preciso que se 
encontre uma solução. Se olharmos a União, também esta não está 
diferente. A União pagou, neste semestre. R$9 bilhões de juros da 
dívida, e não tem· outra Solução senão apelar para o Fundo Social 
de Emergência. - · 

Mas o tema que me traz boje, dentro deste quadro, à tribu
na, é a saúde. Esta, meus seDbores.. está numa situação _düicilima. 
Imaginem V. Ex-s que boje, no sistema de saúde, está-se pagando 
RS2 por uma consulta médica e R$5 por uma internação. 

Ainda ontem à noite o Mirâstro Adib Jatene conversava 
com um grupo de Parlamentares e Contava. com tristeza. que um 
médíco foi a um en.graxate e, qUando foi pagar, o engraxate disse 
que eram R$2. E o médico lhe diSse: ''Nós somos colegas, eu tam
bêm cobro R$2 na Previdência". O engraxate, que era esclarecido, 
disse: "O senhor está equivocado, os meus R$2 são à vista, e eu 
ainda ganho goijeta. e o senhor só vai receber daqui a sessenti 
dias". Esta é a situação da saúde: R$2 por uma consulta e R$5 por 
uma internação. E quando fez o MiD.i.stro a conlpatãÇãó com o en-~
graxate é porque S. Ex• deve estar se referindo ao interior do País, 
porque um engraxate no aeroporto do Rio de Janeiro custa R$4, 
ç.xatamente o dobro. · 

Apesar de ser tão pouco o :pagamento, o orçamen ~do Mi
nistério não cobrê o pagameDto real dos orçamentos deste ano. Ele_ 
teve diminuído da sua conta R$3 bilhões. El~ precisava desses 
R$3 bilhões e de mais R$3 bilhões para implementar o· sistema e 
fazer modificaçõe~ par:i sua melhoria. Ele precisaria de R$6 bilhõ
es para colocar a saúde e.m otdem. Lamentavelmente. ele não dis~ 
põe desse dinheiro. 

A situação é ca6ticà -em todos os Estados. O Ministro rem 
uma tarefa sobre-humana tenlando organizar. criando os agentes 
de saúde, implementando os inédicos de família, buscando fazer a 
triagem do sistema de modo a aprimorá-lo. enftm, vem conseguin- -
do bons resultados. mas o sistema continua caótico, porque no 
todo essa experiência ainda é muito pequena. 

Na Paraíba, desde ontem. terça-feira. lodos os hospitais es
tão fechados. E vejam V. Ex-s que a Paraíba sempre foi. nessa re~ 
gião, um Estado privilegiado. Recebemos pacientes de todos os 
demais Estados de regiões mais pçbres do que a nossa e que fazem 
fronteira conosco. Estamos COm os hospitais fechados, porque se 
reduziu o orçamento anual da ParaJ.ôa para Saúde em quase RS2 
bilhões. É uma siblação extremamente difícil. 

. Apresentamos ao Ministro a situação da Paraíba, mas vimos 
que os õutros Lstados também estão assim.. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSVNA- Ouço V. Ex" com muita satisfação. 
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Ney Suas:suna. 

vejo o cuidado e_ a atenção qUe V. Ex~ e toda a Casa têm em rela
ção à sitUação difícil da S~de no Brasil. Creio. todavia. que for 
mal colocado esse Sistema Unico de Saúde. na medida em que. ao 
ser implantado, se proibiram os hospitais do_ Estado. das prefeitu-
ras. de participar do sistema. recebendo a participação das Allis. 
Há bem pouco temp:>, resolveram fazer isso com os hospitais ofi
ciais, mas nessa ocasião os hospitais já estavam sucateados; nessa 
ocasião já havia uma equipe tOmando conta da Saúde no BrasiL 
Isso me preocupa. Há pouco. V. Ex .. dizia que são necessários R$6 
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bilhões e que cada médico s6 recebe R$2.00 ~ atender o cliente. 
Ora, R$6 bilhões, se for para atender 60 milhões de brasileiros, ca
beria a cada um R$6 mil. Ou seja, daria para cada um desses brasi
leiros fazer 3 mil consultas. Então, há alguma coisa errada. alguma 
coisa que não bate. Temos hOspTtais.lnclusive no -meu Estado. qu~ 
atendem mensalmente mais do que a população do Município. E 
isso que o Ministério da- Saúde ainda não conseguiu encon1Iar: a 
maneira de tapar o ralo. Enquanto não se tapar o ralo, não bá di
nheiro que segure. É preciso encarar essa situação. Os joma.is já 
deram mil e uma noticias daquelas de primeira página: "operação 
cesariana em homem", 11mulher teve 8 fllhos em um ano só". En
tão, fazem-se declar.tções dessa natureza. mas não se apura. Há 
necessidade de se examinarem esses recursos. Se eles são poucos, 
aí é que devemos ter maior cuidado no exame. A mim me preocu
pa. eu que lutei pela se&\lridade social. já mostrei inais de uma vez 
que usaram o dinheiro da Previdência Social para a seguridade so
cial. É preciSo que se encontre uma nova incidência, já que se ado
tou a abrangência total .Se todo o pOvo tem direito ao tratamento 
de sa:úde, tem que haver u$ forma de imposto que "dê para asse
gurá-lo. oa seguridade social e até na aposentadoria de quem não 
contribui. o QUe nãO se Pode fazer é ter várias posições. tfrando de 
vários lugares.. Tenho o maior respeito e admiração pelo Ministro 
A<!ib Jatene, como tenho por V. Ex', como tenho pelo nobre Sena
dor AlltonioCarlos Valadares. que é o autor da emenda. mas a mi
nha pergUnta é esta: até onde se apurou o que estava euado? Onde 
estão os pUnidos por terem levado o dinheiro da Saúde? Essa é ã 
colocação que faço para meditação da -Casa. No Senado, essa 
emenda pode e deve passar até com alguma folga. JX>!que aqui há 
cliente que já foi operado pelo Dr. Adib Jatene, oo há uma porção 
de candidatos a isso; mas na Câmara é difeiente: lá não existem 
tantos safenados e nem candidatos à safena. Então, precisamos 

.olhar isso para chegarmos à conclusão de que vai ser muito difícil 
a emenda constinJcional passar pela Câmara. 

O SR. NEY SUASSUNA - Senador Epitacio Cafeteira, se 
existem fatOS ã.pur.idos como esse que V. Ex• citou, isso decorre 
exatamente das auditorias oriundas do Ministério da Saúde. Estão 
sendo feitas auditorias. e esses dados são exatamente retiradqs delas. 

O Ministério tem feito uma triagem e. h-oje. a quantia per 
capita é de US$80 por brasileiro. NUnca daria ~ cifra que V. Ex' 
referiti. porqUe tem que se pensar na manutenção do quadro dos 
hospitais, enfrm. de toda a área de Saúde. Inclüsive dentro desse 
Orçamento, par.! nossa tristezã..-entr.a mJÍto dos aposentados que con
somem. boje. praticamente. mais do que a met.ade dos orçamentos. 

O Sr. Antorlio- Carlos Valadare$----Pelmite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço o a~ de V. Ex', nobre 
Senador Antonio Carlos VaJ.a~s. 

O Sr. AritoniO Carlos Val8dares - Nobre Se~oc Ney 
Suassuna. V. Ex• traz à discussão um assunto da maior importân
cia. que merece a nossa consideração. inclusive a consideração de -
apoiar de fonna intransigente as suas refl~?X~~;-_~ProVeito o ense
jo para dizer ao nobre Senador Epitacio Cáfete.irã::"ôo Maranhão. 
que a minha pressão é 12 por 8 e que, pelo menos na lógica do 
meu passado de saúde. não existe qualquer propensão para que, 
apesar das vicissitudes e das agruras da política. venha a subir aci
ma de 12 por 8. De modo que eu não irei, se Deus quiser- para 
isto estou torcendo-. pr&-isar do Ministro Adib Jatene para o caso 
de uma operação cinírgica do coração ou das coronárias. Mas 

mesmo que eStivesse na perspectiva de precisar do Ministro Adib 
Jatene,_tenho .!ibsoluta certeza de que S. Ex•, mesmo que eu votas
se contra o seu desejo._ mesmo que eu não estivesse ao seu la_do 
nes~ causa legítima em favor da Saúde no Brasit o Ministro Adib 
Jatene faria a operação em Antonio Çarl~ Va!adares e não iria 
passar na cara: --'-'o senhor votou contra a rnioha :emenda e agora 
está precisando de mim". O que sobra no Ministro Adib Jatene é, 
acima de OJdo, bom cará.ter, posição política definida, não partidá
ria. porque S. Ex• não é um homem partidário. recusa-se a sê-lo; 
mas posso dizer que a emenda que apresentei. inspirada no sofri
mento do povo -no setor Saúde e na pregação que foi feita pelo Mi
nistro Adib Jatene, tem um fundo nobre. porque apesar do descon
trole que houve realmente no setor. como acentuou o Senador Epi
tacio Cafeteira. não podemos partir da premissa falsa de @.e, 
como não há controle e nem fiscalização na Saúde, não se pode 
nela injetar dinheiro. Acredito que seja uma premissa errada e que 
se devam fazer as duas coisas: controlar o dioh~iro que é injetado 
na Saúde e dar dinheiro para a m.ariutenção do sistema para a pre
servação de milhares de vidas e para o atendimento a mais de 100 
milhões de brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde. 
Muito obrigagp a'{~~~_:_-.,- _ ~-· __ 

O SR. NEY SUASSUNA:~· Obrigado a V. Ex•. Além de 
sermos irmanados na nordestinidade, ambos temos um voto nesta 
Casa. também temos a mesma pressão e a mesma idéia- a respelfu 
da Saúde. Muito obrigado. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite--me V. Ex_• um aparte, nobre 
Senador Ney Suassuna?. 

O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte ao nobre Se
nador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Toma- Agradeço a V. Ex• a oportUnidade de 
aparteá-lo. O projeto do nobre Senador Antonio Carlos Va!adares, 
discutido hoje na Com.issãÕ· de Constituição. JuStiça e Cidadania.-é 
um projeto bombeiro. ou se,F.I.. em socono da saúde. a flm de apa
gar um incêndio que vem consumindo as suas erura.nhas. Precisa- ... 
mos salvar alguma coisa. e esse projeto é oporruno. Infelizmente. 
não pudemos contar com a sua presença na CCJC, pelo motivo de 
V. Ex.• estar discutindo um projeto em outra Comissão. Mas queria 
mencionar que na reunião levantou-se o problema das fraudes_, 
com o qual V. Ex• se preocupa. Invoquei o meu testemunho de 
quando dirigia a Polícia Federal Hoje, existem mais de cem mil 
processos na Justiça aguardando, tranqüilamente. a prescrição. 
pois o Ministério Público não tem capacidade de oferecer denún
cia nem a 10%. Assim. podemos dizer que é uma anistia perma
nente, fazendo com que os fraudadores, diante da impossibilidade 
de a Justiça de condená-los, continuem abusando da facilidade que 
encontram, talvez pelo preço vil que se paga ãs consultas médicas_ 
e a determinados seiViços prestados pela Previdência Social. É 
uma tabela injusta que. quando aceita. na maioria das_ vezes. traz 
consigo a obrigatoriedade_ da fraude. Isso é um crime e nos entris
tece. Foi discutido e aprovado o projeto na CCJC, não se abrindo 
mão de se discutir, com maior profundidade, uma forma de se ge
renciarem os recursos da Saúde; nem se pode anistiar o Governo 
pela responsabilidade do estado em que se encontra hoje a Saúc:k. 
Como disse o nobre Senador Pedro Simon com respeito à discus
são .e aprovação do projeto: votação para Adib Jatene não inocenta
e nem tira a responsabilidade do Governo pelo caos em que se_ en
contra a Saúde. Cumprimento V. Ex• por tr.azer à Casa as aflições 
do sistema de Saú~ do seu Estado. que não é diferente nos Esta-
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dos dos outros Senadores. Estão acabando com o que era bom; iD.
clusive as Casas de Misericórdia, que atendiam tão bem. estão to
das falidas. 

O SR. NEY SU ASSUNA • Muito obrigado, Senador. Em 
apoiamento ao que V. Ex• acabou de comentar, diria que há puni
ções, sim, tanto que no meu Estado dois hospitais foram fechados, 
por não estarem sendo honestos em relação ao ·sistema. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA ·Senador Humberto Lucena, tem 

V. Ex• o aparte. 
O Sr. Humberto Lucena - Congratulo-me com V. Ex• por 

repercutir na tribuna do Senado a excelente gestão do Ministro 
Adib Jatene na Pasta da Saúde. de cunho nitidamente técnico. Já 
foi dito aqui. e é Verdade, que S. Ex• não tem compromisso políti
co-partidário; tem procurado, ~ longo do tempo, seiVir ao País 
com a sua experiência de médico, sendo de salientar que, apesar 
da sua·dedicação ao Ministério, tanto da primeira vez.como agora:, 
nunca se afastou do Centro :Cirúrgico do Instituto do ·Coração do 
Hospital das Clínicas, -nem tampOuco do Hospital do Coração, am
bos em São Paulo. O Ministro Adib Jatene tem feito um esforço 
para balancear a situação da Saúde pública no Brasil e ontem já 
nos mostrou,llllma reunião. em boa hora promovida por V. Ex•. o 
retrato fiel de como se encontra, no momento. esse :importante se
ter social Cm nosso País. Quero crer. nobre Senador Ney Suassu
na. que o nobre Senador Epitacio Cafeteira tem rãzão- rium ponto~ 
inclusive. já tive a oportunídade de falar com o Ministto Ja~e a 
esse respeito. Infelizmente. na execução do SUS - Sistema Unico 
de Saúde-, os hospitais públicos têm sido sucateados. V. Ex.• é pa
raibano e vai sempre à Paraíba. mas é também um dublê de cario
ca. pois mora no Rio de Janeiro e conhece a situação dos hospitais 
dessa cidade. Sabe V. Exa. por exemplo. que o Hospital dos Ser
vidores do Estado, que sempre foi um Centro de excelência de 
Saúde pública no Rio de Janeiro, estava inteiramente abando
nado. Agora, o Ministro, atendendo a apelos do Governador e 
da comunidade. está tentando recuperá-lo. Da mesma maneira. 
os outros hospitais públicos também se encontram em situação 
difícil. Hoje, no Brasil, praticamente em apenas um Estado a 
Saúde pública encontra-se à altura do atendimento das D.ecessi
dades da população - no Estado de São Paulo. _Porém~ acredito 
que. com os recursos que advirão da -Contribuição sobre as 
Operações FinanceiraS - C:MF -. o Ministro Jatene e os que vie:
rem a sucedê-lo nessa Pasta terão ·os recursos- indispenSáveis 
.para que realmente possamos dar ao povo bl11Silciro uma melhor 
siniação do ponto de vista da Saúde pública1 não apenas da Saúde 
pública curativa. mas da Saúde pública preventiva. Era o que tinha 
a dizer nesse aparte, nobre Senador. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador. As 
colocações de V. Ex•eugrandecemam.inha oração. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senado!: Ney Suas
suna. o tempo de V. Ex a está esgotado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, ainda havia um 
aparteante ao meu discurso, o Senador Sebastião Rocha, a quem 
peço desculpas. 

Concluo dizendo que. lamentavelmente, o sistema de Saúde 
do País não vai bem. embora o trabalho do Ministro seja o mellior 
possível. Espero que seja rápida a aprovação Oo projeto do nobre 
Senador por Sergipe. Aritonio Carlos V aladares, de forma a que 
possamos ter, em curto pram. recursos para o sistema e sanar pro
blemas como os que hoje está vivendo a população da Paraíba. cu
jos hospitais estão em gieve desde a última terça-feira.Ia.mentavel-

mente, levando mais uma aflição a uma grande parte dos seus ha
bitantes, num pais já tão tumultuado. - -

Muito obrigado. S:ç. Presidente. 

r!w;ank o discurso ~ Sr. Ney Suasszma, o Sr. 
Teorônio Vilela Filho,l 0 Vice-Presidenre,deixa a cadei
ra da presidência, que i ocupada pelo Sr. José Samey, 
Preskknre. - --

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Sobre a mesa. reque-~ 
rimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetdcio. Senador 
Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUER.TMENTO N" 1.157, DE 1995 
Secllor Presidente, 
Requeiro. nos termos ·-!oS· .,artigos-- 50, -§ 2° e 5°. mctso 

XXXlll, da Constimição Federal. artigos 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e artigo 38, inciso II da Lei n° 8.443/92 
(Lei Orgânica do Tribunal de Colllas da União). sejam requeridas 
ao Exm0 Presidente do Tribunal de Contas da União. Ministro 
MarcOs Vi.Irlcius RodiigueSVifiaÇa,-as seguintes informações e'-----
documentos: 

1) Qual é o estágio atual clOs ProcessOS TC.Q05.708J94-0 e 
TC-450.010/94-5, citadoo no Diário Oficial da União, seção L pá· 
gina 11522, de 1° de agosto de 1995. relativos às auditorias opera
cionais no Sistema Sudam/Finam/Basa?-

2) Enviar cópia dos autos dos processos TC-005.70&'94-0 e 
TC-450.010194-5 relativas às auditorias operacionais oo Sistema 
Sudam/Fmam/Basa, realiZadas pela 5" Secex e Secex-PA. 

3) Qual é a previsão para a manifestação do Ministro-Relator ~ 
quanto ao Relatório e Voto referentes. aos processos citados acima? 

4) Quais são os :Processos de auditoria operacional relativos 
ao tema isenção, incentiVO e renúncia fJ.SCal que tramitam ou tra- ... 
mitaram no Tribunal de Contas a partir de 1992'? 

Justificação 

O Poder Legislativo estã discutindo atnalmente os incenti
vos. isenções e renúncias f:tscais. no contexto do debate das pro
postas de reforma ttibutária para o P"'lS. 

Dada a importância deste tema para o conjuntO da socieda
de bra.sileir.l, as informações provenientes das auditorias realiza
dás pelo Tn"bunal de Contas da União, independente destas já te
rem sido apreciadas pelo Pleno desta Douta Corte de Contas. con
figuram-se em importantes fontes de subsídios para os debates 
parlamentares que encontram-se em curso nesta Casa. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995. - Senador José 
Eduardo Dutra, PT- SE. ~ -

(À Mesa para decisão.)_ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimemo de 
informações será despachado à Mesa, na forma do art. 216, IIL do -~ 
Regimento Interno. -
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Sobre a Mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercíCio. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.158, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, II, c. 12 combinado com o art. 100~ 

m, do Regimento'Jntemo, requeiro que sobre PDL n° 102. de 
I995 (n' 434/94 na Câmara dos Deputados). que aprova o texto 
das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio, adoradas em Copenhague, em 25 
de novembro de I 992, além da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também. a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). · 

Sala das Sessões, 30 de agosto de I995. Senadora Marina 
Süvá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- q requerimento lido 
será incluido em Ordem do Dia para ser votado posteriormente, na 
forma do art. 255, II, do Regimento lntemo da Casa. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário 
eoi exercicio. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 92;DE i995 

Modifica o § 5" do art. 15 e o § 2' do art. 21 da 
Resolnção n° 11194. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I' O § 5' do art. 15 e o § 2' do art. 27 da Resolução n' 
11, de 1994, passam a vigorar com a seguinte reda.ção: 

''Art. 15° ·-· .. --.. -· .. --·-··-·· .. ··-.. ··--·-··--
§ 5° As emissoras de títulos por parte dos Esta-

dos, do DiStrito Federal e 9os Munidpios, destinadas ao 
giro de títulos da espécie em circulação. somente serão 
autorizadas pelo Senado Fedeml se cop.templarem amor· 
tizações correspondentes a. no IllÍllii:IlO. 5% (cinco por 
cento) do valor do estoque da dívida mobiliária do piei· 
teante, bem como a demonstraçà9 ao esquema de amor
tização do referido estoque. 

Art. 27' ··-··---.. -·-··---·-··-·----··---·-
§ ZO A düerença entre o somat6rio dos pagamen· 

tos ocorridos na forma do parágrafo anterior e o valor 
equivalente ao limite definido no caput deste artigo será 
utilizado no resgate da dívida mobiliãria." 

Art.. zo Esta Resolução entra em vigor na data de SUa publi-
cação. ~. 

Art. 3° Revogam· se as disp:>sições em Coiltrário. 

Justificação 

Como se sabe. de acordo com o disposto no art. 52 da 
Constilllição Federal, compete privativamente ao Senado Federal 

disciplinar as condições e limites de endividamento do setor públi· 
co. Não obstante os inegáveis avanços desta Casa ao dispor sobre 
a matéria, particularmente após a Constítuição de 1988. ainda há 
espaços para o aprimoramento do papel reservado ao Senado. 

Com efeito. a Resolução n° 11. ~e 1994. ao dispor sObre as 
condições e limites de endividamento dos Estados. do Distrito Fe· 
dera! e dos Mtm.icípios. não estabeleceu nenhum limite específico 
à rolagem de dívidas mobiJ.iá.rias e. desta forma. vários entes da te. 
deração têm conseguido autorizações para a rolagem de I 00% dos 
estoques desta modalidade de dívida. O reordenamento adequado 
das fmanças públicas em nosso País passa. a nosso ver. pela impo
sição de uma restriçãO àquelas esferas de govemo, no sentido de 
que pelo menos 5% de amortização do estoque de dívidas mobiliárias 
sejam resgatados quando da rolagem_a ser autorizada por esta Casa. 

A proposição que ora submetemos à apreciaçãO dos ilustres 
pares visa a preencher esta lacuna nas formas do Senado Fedei:al. 
Por outro lado, permitirá que o se,tor público possa efetivamente 
contribuir para a redução na taxa de juroS. ao reduzir a demanda e 
a absorção de poopança privada. Assim. estaremos sedimentando 
alguns requisitos necessários proa a retomada do crescimento eco-
nómico em nosso P~. em condições não inflacionáriaS. -

Sala das- Sessões, 30 de agosto 1995. - Senador EmandeS 
Amorim, Quarto SecretáriO. -

IEGISV.ÇÃO CiTADA 

RESOLUÇÃO N' 1!; DE 1994 

Dispõe sobre as operações -de crédito -interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federnl, dos Muniá· 
pios e de suas autarquias, inclusive concessão de ga
rantiaS; seus ~mites e condições de autorização, e dá 
outras providências. 

ArL 15. Os pedidos de autorização para o lançamento. ofer· 
ta pública ou colocaçãO rio rit.ercado de títulos da -dívida pública ... 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser en· 
caminhados ao Senado Federal. por intermédio do Banco Centta.J 
do Brasil.. devidamente instruídos com a documentação prevista 
nos incisos I a Vlli do ait. 13 desta resolução •. devendo o parecer 
de que trata o inciso vm conter, também. inforniações sobre: 

I- a quantidade de títulos da espécie já emitidos e o desem
penho dos mesmos junto ao me~ seamdário; 

II - o perfil do endividamento da entidade emissora após a 
efetivação da emissão d-3 títulos _pretendida; 

IR - a observância dos limites fJ.Xados nesta resolução e o 
impacto da opemção de cxédito no mercado mobilíário. - ---

§ 1° Os títulos de que trata este artigo deverão guardar eqi.Ji:.. 
valência com osJítulos federais, e seus prazos de resgate não po
derão ser inferiores a seis meses, contados da data de sua emissão. 

§ zo Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a se· 
rem eri:ütidos para atender à liquidação dos precatót..~ judiciais 
pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e Seu parágt".í.fo únicO 
do Ato das Disposições Constimciooais Trai1Sit6rias. - --

§ 3° Os t.Íbdos de que trata o parágrafo anterior não se in· 
cluem nos limites previstos no art. 4° desta resolução. 

§ 4° A utiliza.ção de recursos obtidos por meio da colocação 
dos tímios de que trata o§ 2° deste ~go em outra f~Ill;lli~ _qu-e 
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náo a de liquideção de precatórios judiciais pendentes de paga
mento, implicará na obrigatoriedade de a eD.tidade emissota pro
mover o imediato resgate de tais tíOllos, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

§ 5° As emissões de títulos por parte cioS Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios,-dest.inadas ao giro de títulos da espé
cie em circulação, terão sua autorização pelo Senado Fedeial sujei
ta ã demonstração de um esquema de amortização. 

§ 6° Para efeito do disposto no art.S0 da Emenda ConstibJ
cíonal n" 3, de 1993, entende-se por principal devidamente aruali
zado o valor de emissão, devidamente conigido pelo fator de arua
lização próprio da espécie de titulo, devendo o Senado Federal de
finir o percentual de refinanciamento adequado às condições pró
prias de cada solicitante. 

Art. 27. Para efeito do disposto no art. 2°da Lei n° 8.727. de 
5 de novembro de 1993, são fiXados os limites de nove por Cento 
de Receita Líquida Real, defmíde no art. 4", § 1°, desta resolução, 
para o exercício de 1994, é de onze por cento para Os exercícios 
subseqUentes. 

§ 1° Os valores resultantes da aplicação dos limites defini
~ no caput deste artigo serão utilizados no pagamento de amor
tizações, juros e demais encargos da dívida ex tema coo.tratada até 
30 de setembro de 1991, do refirumcíamento de dividas junto ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, e das dívidas. re
sultantes de renegociações realizadas com base na Lei n° 7.976, de 
27 de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei n" 8.212, de 24 de julho 

ao parágrafo 2° do art. 224, da COnsolidação das l..eis do Trabalho 
- CL T', em reunião de 3 de maio de 1994, sendo a matéria enca
minhada à Comissão de Assuntos Económicos em face do Reque
rimento no 682/91, onde recebeu parecer contrário ao desta. 

Atenciosamente, Senador Beni V eras, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José S&ney)- Com referência aó 
requerimento que acaba de ser lido~ a Presidência comunica aO 
Plenário que. oa forma do Regimento, combinado com o art. 4° da 
Resolução n" 37, de 1995, do Senado Federal, abrir-se-á o prazo 
de cinco dias iiteis para interposição de recurso, por um décimo da: 
composição da Casa, para que o Projeto de Lei n° 163. de 1991~ 
seja apreciado pelo Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. - -

É lido o seguinte: 

REQUERJMENTO N" 1.159, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, requeiro a transcrição nos anais do 
Senado Federal do artigo intittdado "Pobres depositantes de boa
fé", de autoria do Dr. Mário Henrique Simonsen. publicado na Re
vista Exame, na edição de 30 de agosto de 1995. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995~ - Senador Carlos 
Patrocínio. 

de 1991, na Lei n° 8.620, de 5 de janeiro de 1993, e na Lei n° _ 
8.727, deSde novembro de 1993. nesta ordem. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos oconi
-dos na forma do parágrafo anteriOr e o valor equivalente ao limite 
defmido no caput deste artigo será utilizada no resgate da dívida 
mobiliária que ilãó -pOSsa Sei- objeto de rolageni segundo as normas 
legais vigenteS:" 

§ 3° Os percentuais deímidos no caput e no § 1° deste arti
go serão aplicados sobre um duodécimo da Receita Líquida Real 

§ 4° Para efeito de apu:ração do valor de cada uma .das pres
tações mensaiS de qr.ie-ttafa o art 2° da Lei n° 8.727, de 1993, se
rão deduzidos os dispêndios com as-amortizações, juros e demais 
encargos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês anterior 
ao do pagamento da referida prestação. 

(À Comissão tk A.s:S"untos Ec_onõmicos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competente~ 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.l0 Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte': 

COMISSÃO DEASSONTOS SOCIAIS 

OFÍCIO N" HY95-CAS 

Brasília, 23 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 

Nos termos do perágrafo 2", do artigo 91 do Regimemo ln
temo. comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o 
Projeto de Lei do Senado n° 163~ de 1.991, que "dá nova redação 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o 
art. 210, § 1°, do Regimento Interno. o requerimento Será submeti
do ao exame da q<>missão Diretora. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presidência, náo 
havendo objeção do Plenário e de acordo com a decisão da Comis~ 
são Diretora, em reunião ~da em 10 de agosto último. em 
atendimento à solicitação·da Senaêiora Benedita da Silva, designa 
Comissão constitnída pelos Seoadores Ney Suassuna. BeiJo Parga. 
Teotonio Vilela Flllio, W aldeck Om.elas e a Senadora Benedita da ... 
Silva para implementar atividades relativas ao Tricentenário de 
Zumbi <los Palmares. (Diversos n" 100, de 1995.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência, tam_. 
bém não havendo objeção do Plenário, propõe a transformação da 
sessão especial do Senado destinada a comemorar a passagem do 
SOO aniversário da Proclamação de Carta das Nações Unidas e da 
instalação da Organização das Nações Unidas, a realizar-se no dia 
24 de outubro próximo, em sessão solene do Congresso Nacional, 
a realizar-se àquele mesmo dia. às llh. 

Se a Casa estiVer de acordo. assim a Mesa proceder.i. (Pausa..) 
Será feita a devida consulta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos Srs. Sena
dores que se enconttam em seuf gabinetes e em outras dependên· 
cias da Casa que compareçam ao plenário. uma vez que haverá vo
tação que exige quorum qualificado e votação nominal para apro-
vação de escolha de autoridades. bem como votação -de emenda 
constirucionaL cujo pi3.Z0 de encerramento de discussão termina 
nesta sessão. -

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N" LI60, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex•, conforme o __ disposto na _alínea a, do art. 

256, do Regimento Intenio. a retirada do Requerimeritõ n° 334. de 
1995. de minha autoria, que convocava a Sr' Ruth Cardoso, Presi
dente do Programa Comunidade Sõlidária. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995.- Senador Ped1'9 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Saniey) · A Presidência defere 
o requerimento nos termos do art. 256, § 2õ, aiínea a do Regimen
tolntemo. 

o SR. PRESIDENTE \]osrSamey). Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 73 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJEfO DE lEI DA CÂMARA N" 97' DE 1995 
(Enrregime de urgência. nos temiOs do 

art. 33-6, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em biino único, -dÕ Projeto de Lei da 
,Câmaran°97,de 1995 (n°269195,naCasade origem), 
que dispõe sobre feriados. 

(DependCndo de parecer-da ComisSãO d~ Educa.: 
ção) 

Nos tennos do att. 140, "a", do Regimento Interno, designo 
a nobre Senadora Emilia Fernandes para proferir Parecer pela Co
missão de Educação. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para proferir 
parecer. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Sena
dores, o Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1995, dispõe sobre feria-
dos. ' -

É interessante e importante que os Srs. Senadores atentem 
para essa matéria. Em um -prlxD.eii-0 momentO~ parece até que esta~ 
ríamos tentando aumentar o número -de feriados já existentes no 
País, mas é importante que se tenha bem claro _que o processo sob 
análise vem disciplinar, em lei feder;tl. a defurição de feriados por 
parte dos Estados. • 

Atualmente, devido à Lei n° 605, de 5 ~janeiro de 1949, 
os Estados não p:xlem decretar feriados. A prática corrente é se 
conceder ponto facultativo na data lnais imp:n1ante do Estado. 

O ponto facultativo é uma figura cpÕfusa e uma solução 
tangenciai. pois não se caracteriza como verdadeiro feriado e não 
leva a uma conscientização cívica da população quanto ao signifi~ 
cado da comemoração. - ---- --. -

O PLC n• 97195 vem permitir que cada Estado da Federa
ção possa definir como f~riado, por lei estadual, sua data mais im
portante. E apenas essa. E bom qtle fique claro que cada Estado te
ria o direito de estabelecer apenas uma data, ocasião em que have
ria uma comemoração em todo o Estado e nos MunicípiOs, permi
tindo que realmente se vivesse profundamente o espírito e o senti
do daquela data. 

Continuam os demais feriados ciVis declarados por lei fede
ral. havendo ainda um máximo de quatro feriados religiosos defi~ 
nidos em leí municiPal. 

Assim como cada um dos Estados tem a sua data máxima a 
reverenciar, de acordo com a história de cada um. no Rio Grande 
do Sul ternos o dia 20 de setembro, quando comemoramos ·a Revo
lução Farroupilha. Mas. por ocasião dessa comemoração. o Estado 
concede apenas ponto facultativo. Mesmo assim. a data mobiliza 

toda a sociedade, desde o Governo Estadual,. passando pelos Cerit!os 
de Tradições Gaúchas. entidades tradicionalistas e escolas, em todos 
os Municípios, em ativid3des cívicas, sociais. desportivas e cultunUS. 

É um momento de reflexão, de resgate dos valores, da his
tória e da cultura do povo gaúcho. 

Assim como nós vivemos essa ·data, certamente queremos 
que cada vez mais ela seja vivida e aprofundada. E é com esse es
pírito. com esse sentimento. que nós estamos colocando o exemplo 
do dia 20 de setembro como a data mais importante para a história 
do povo do Rio Grande do Sul, como a oporn.ui.idade de refletir
mos jUD.toS o significado essencial que está proposto nesse projeto 
de lei da Câmara, do Deputado Jarbas Lima. do Rio Grande do 
Sul. n:ias que precisa ser aprovado por todo o Brasil. 

No Rio Grande, o dia 20 é supemdo eln ÚD.portância apenas 
pelo dia 7 de setembro, que é a data máxima da nacionalidade. 
Vmte de setembro é a data que marca. a Revolução Farroupilha. 
em 1835, que, antes do separatismo, significou a aftrinação do es~ 
pírito federitlísta de justiça, de igualdade e unidade nacional. 

Alienados do processo de desenvolvimento nacional e pe
nalizados com os altos dízimos sobti os seus produtos. em espe
cial o cbarque, naquela época. assim como em outras regiões. os 
gaúchos foram às últimas conseqüências para garantir respeito aos 
seus interesses econômícOs;políticos e sociais. --

Innanados por esse sentimento, sem armas, sem alimentos, 
com falta de quase tudo, transformaram o desqualificatiVo "fariã
pos" em símbolo de gana. de coragem. de espírito de luta, de inde
pendência e de lealdade, que ainda hoje marca a vida da nossa gente. 

A bandeira do Rio Grande tmz inscrito o ideário dessa revO. 
illção: liberdade, igualdade e humanidade. 
- Assim como o feriadq_ de 20 de setembro para o Rio Gr.3I1d"e 
do Sul, outras datas regionais em tõdos os Estados do Brasil de
vem setvir para, de forma unificada, estimular nos brasileíros o 
sentimento de amor à sua terra, aos seus valores regionais, nacio
nais e à sua cultum. 

-·Pelo exposto, visfumbrada a relevância social para os Esta
dos de'Federnção, que poderão legalizar as suas datas magnas e trans· 
formá-las em evento cíviOO:~gulai. 6pinamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei da Cânwa n•97, de !995, que dispõe sobre feriados. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · O parecer é favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Sr. Presidente, peço a p;;. 
lavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para um esclare
cimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, 
gostaria de pedir um esclarecimento à Senadora Emilia Fernan~ 
des. S._ Ex a mencionou que esse projeto não está aumentandO o 
número de feriadOS~ Gostaria que isso fosse muito bem esclari: 
ciclo a fim de que o Senãdo votasse conscientemente a matéria, 
com a devida clareza de que não se está aumentando o número_ 
de fer~ados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Regimento per
mite que a Relatora possa esclarecer as indagações do Plenário. 

Portanto, tem a palavra a Senadora Emilia Fernandes. 
A SRA. EMILIA FERNANDES· Senador Eduardo Supli

cy. no nOsso entendimentO, o auior dessa_ matéria não está propon- -
do maís um feriado. Ele quis, simplesmente, ciãr o díreito legal de 
os Estados defmirem a sua -data niih.ima, porque a Lei de 5 de ja
neiro de 1949 dispõe que os feriados civis serão declarados em lei 



532 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

federal. Estamos reivindicando que a data ma_gna_de cada Estado 
seja decidida por lei estadual. Isso já acontece na maioria dos Esta
dos., mas como ponto facultativo; portanto, não é dado o valor ne
cessário à data que consideramos importante ressaltar. 

Estamos apenas normalizando, de forma mais objetiva, para 
permitir que os Estados. através das suas Assembléias' Legislati
vas, que realmente conhecem a sua realidade, l.eDham o direito de 
estabelecer a sua data magna. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. . - - - -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coneedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Simon. _ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem re
visão do orador.) - Sr- Presidente, trago minha total concordância 
com a manifestação da ilustre Senadora Emilia Femandes. O De
putado Jarbas Lima. ilustre Representallle do Rio Gtande do.Sul. 
autor dessa proposta, teQl e]ll seu cunículo uma preocupação com 
a tradição, com a bist6tia e OO:tn. as coisas do Estado. •. 

Como diz a nobr-e Senadora, esse é um projeto que me pare
ce importante a nível oacional. HOuve uma época em que os Esta
dos praticamente se consideravam antônomos: tinham a sua ban
deira, seus presidentes de Estado e quase que uma autonomia.. 
Após a Revolução de 30, vivemos a feder.ição brasileira de hoje, 
que é absOlulamente cotreta. Mas daí., Sr. Presidente, a não pemri
tinnos que o próprio Esrado possa escolher o dia em que festeje 
algo que considere mais importante ••• 

O 7 de setembro é o Dia da Proclamação da lndependêucia 
do Brasil. Há também o Dia da Proclamação da Independência da 
Bahia. um dia de carinho e de afeto dQs: ba.ianos,_upn data i.mp:u"
tante pam eles. P= São Panlo, existe a data referenle ã Revoluç3o de 32 

Nós entendemos como correto que o Estado possa, através 
da Assembléia Legislativa. como muito bem disse a ilustte Sena
dora, estabelecer o dia do Estado. 

Vivemos uma situação estranha. pois os feriados ~clonais 
são determinados pelo Congresso Nacional, pelo Govemp Federal 
- o que é absolutam~nte correto -, e os feriados religiosos, não 
mais do que quatro, são estabelecidos pelas prefeituras - o que 
também é correto. Por exemplo, o dia santo de São Paulo e feriado 
na cidade de São Paulo, o dia de São.Sebastião é feriado no Rio de 
Janeiro, porque são feriados municipais. Se não"me engano, é na 
Bahia que todos os municípios fizernni IeriãdOem um: determina
do dia,. que é o dia do Estado. 

O que se está querendo aqui é que cada Estado tenha o di
reito de estabelecer um dia como o dia do seÜ Estado, para prestar 
homenagens, promover debates e eventos _cultm:ais. 

Sinceramente, considero um projeto inteligente e parece até 
uma espécie de "ovo de Colombo", em que estaremos oficializan
do aquilo que cada Estado, através da sua Assembléia Legislativa. 
do seu povo, da sua gente, já faz. 

No Rio Gtande do Sul, o dia 20 de setembro é jlODlO facul
tativo a nível de Estado - que é s6 o que ele pode- decretar -. mas 
em muitos Municípios é feriado. Queremos apenas qUe haja uma 
homogeneidade nesse sentido. 

Foi pedida a urgência, com a qual os Srs. Líderes já concor
daram, e nós. do Rio Grande do Sul, estamos satisfeitos em ver 
que. aprovado esse projeto. poderemos festejar, pela primeira vez. 
o nosso 20 de _setembro, assim como qualquer um dos senhores te
rão oportunidade de festejar a data magna estadual. 

Muito obrigado, Sr.. Presidente. 
O SR. PRESIDENlE (José Saruey)- Coritinllà em disalssão. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. --- . -- o---

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao Senador Geraldo !vfelo para discutir. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para discutir. Sem 
revisão do ontdor.) - Sr. Prçs,i®nte. SRA.s e Srs. Senadores, gos
taria apems de fazer dois registros: o prinieiro -que o Senador Pe.· 
dro Simon vai entender muito bem - ê qUe ]lcóu evidente que esta 
Casa sempre peide quando não oove S. Er; o segundo, Sr. Presi
dente, é sobre a matéria que va.niOs vOtar, 

Faço este registro, já que. como Senador, acho que sou um 
~ dos representantes da Federação. Em sua origem. a Federação é 
um Estado formado pela associação livre dos Estados. É uma for
ma de República extremamente democrática. porque associam-se 
as vontades a partir da base. E é a assooiação entre os Estados que 
enseja a fon:nação da República. 

Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, a 
competência é sempre dos Estados, exceto naquilo que expressa~ 
mente a Constiruição tenha dado competõncia ã União. Quaudo a 
lei não disciplina a competência, ela,é do Estado. 

No Brasil, n6s estamos na marcha inversa. V amos votar da
qui a pouco essa matéria- que até urgência já recebeu, e deve ser, 
portanto, muito mais importante do que ootrns que repousam em 
muitas gavetas por aí-. pela qual se deixa aos Estados apenas o di
reito de legislar sobre um feriado. 

Entendo que, já que é só um, podlamos aCabar com todos. 
Na marcha que vai, só queria ver, dentro de alguns anos, o que vai 
sobrar da Federação que nós representamos aqui. 

Preocupo-me com essa tendência de enfraquecimento dos 
Estados, dos seus governos, da redução progressiva de sua autono
JJlia. No fundo, por mais que aprecie a forma competente como a -
Senadora Emilia Fernandes relatou o projeto, não posso deixar de 
manifestar a minha preocupação pelos destinos que aguardam a 
Federação brasileira. 

O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. ~ ~ - ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Couoedo a palavra o 
uobre Senador W aldeck Ornelas-

0 SR. WALDECK. ORNELAS (PFL-BA. Para discutir.~ 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, considero extremamente 
pertinente que cada Estado pOssa decretar um feriado, sobretudo a 
sua data n:iagoa., como o Senador Pedro Simon já se referiu aqui ao .. 
dia 2 de julho, a data de Independência da Babia. 

Entretanto, chamo a atenção para um outro_ aspecto: esta
mos dizendo que são feriados civis os declarados em lei federaL-
Ora, nós estamos fazendo uma lei federal e já. bá uma lei ordinária._ 
Então, entendo que essa lei deveria especificar quais são os feria-
dos federais ou que se adote a prática de delegar ao Executivo que· 
os estabeleça media.o1e decreto. 

Ponderaria à Relatara no sentido de buscar, mediante uma 
·~menda. especificar quais os feriadoS federais que nós estaiÍamos
aprovando, a não ser que a legislação citada esteja aqui incomple
ta; porque suponho que já deva existir alguma lei federal que esta
beleça os feriados fedetais. 

O SR. PRESIDENTE (José Saruey)- Pergunto à Senadora~ 
Emitia Fernandes se deseja. como ReJ.atora. esclarecer as objeções 
do Senador Wa!deck Oruelas-

A SRA- EMILIA FERNANDES - Bn en!endo até a preo-~ 
cupação do Senador W aldeck Omelas, mas os feriados civis na
cionais já estão declarados em lei. Logicamente que aqui eles não 
estão especificados - e, no meu entendimento, não devem estar -
exatamente porque o País tem que deixar em aberto as datas que 
vai considernr importaDt.e para a Nação como um todo. 

O que o autor acrescentou foi o item 2, em que a data mag
na do Estado será fixada em lei estadual. São mantidos os feriados 
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declarados em lei federal. Quanto aos feriados_ religiosos, nós nada 
alteramos: - nem o proponente nem nós apresentamos qualquer 
emenda nesse sentido - porque entendemos que é imp:rrtante, 
como foi colocado, que os Municípios também definam os seus, 
logicamente considerando a Sexta-Feir.l Sa.Irut uma data que tem 
pnticamente reconhecimento mundial de sua importância. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continua em discussão. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente. 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a pa!avta o Se

nador José Ignácio Ferreira. _para discutir a matéria. 
O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. Pata 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas 
de solicitar à Mesa algo que, parece-me, atenderia as disposições 
do Regimento. Estamos com uma matéria cuja justificação não te
mos condição sequer de .examinar, porque não temos nada que nos 
infonne sobre o seu esplrito- A Uispensa de certos requisitos previstos 
no Regimento não me parece que inclui a justificação da matéria. 

Estou sem condiÇão:de ver o que o autor apresentou como 
justificaçãO -da matéria. Era menunente isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador José Igná
cio Ferreim. trata-se de um projeto de lei da Câmara submetido ao 
Senado, devidamente instruído na forma regimental. À Mesa com
pete apenas a função de submetê-lo à decisão da Casa. 

COntinua em discussão. (Pausa.)· 
Não havendo mais quem peça a palavra. enceiiO a discussão. 
Em votação. 
O -SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palaVta 

para encam.inbar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palaVta 

ao nobre Senador Pedro Simon. para-encaminhar. por cinco minu
--'<ls-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. 
SeD:J. revisão do orador.) - Sr. Presidente. talvez esteja havendo -
aqui um equívoco. Acredito que este projeto nada inova. A única 
inovação que consta D.ele é a :penDissàO ao Estado de determinar um 
feriado estaduaL É só isso. alguém perguntQI: mas quais são os feria
dos nacionais? Continua aLe~ feriados nacionais são aqueles declaia
dos em leL Continua comt> está aqui agora, absolutamente iguaL 

Peço aos Senhores que rep3n!lil no projeto antigo e no atual 
que estamos retificando. O que diz o atual: · 

Art. 1 L São feriados civis os declarados em Lei Fedetal, são 
feriados religiosos os dias de guatda declarndos .,; lei ll1llllicipaL 

Qual é a modificação? Tem também um feriado estadual. 
decretado pela Assembléia Legislativa. E,.à é a única manifesta
ção. Um colega veio me perguntar: mas termina com os feriados 
nacionais? Quais são os feriados nacionais? Os declarados em lei. 
como é ago~ não se altera em absolutamente nada. 

Então, volto a repetir que não há modificação. não se altera 
nada, não há absolutamente nada. A única novidade é que hoje os 
feriados municipais são detetminados pela prefeitura.- está na lei. 
continua na lei e os feria.dos na.cionais são detmnimdos em lei nacio
nal Está na lei. continua na lei! Qual é a JK)Vidade do projeto. A novi
dade do projeto é que os Estados podem ter uma data escolhida por 
eles, pela assembléia e pelo Governador, de um feriado estadual 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Pemrite V. Ex' um aparte, pata 

esclarecer? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Encaminhamento de 

votação não é pemritido aparte, nobre Senador? 
Em votação. (Pausa.) 
O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, peço a pala

vra para encaminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palaVta, 
para encaminhar votação. ao nobre Senador Eduardo Suplicy e em 
seguida ao nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY (Pf -SP. Pata encaminhar
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. SRA.s e Srs. Senadores, 
estou votando ne$, matéria COIJl_O se~ime-entendime~o_: que não 
haverá·~ obrigatorie&de do Estado de instituir o feriado. Vou citar 
o caso do Estado de São Paulo que até há algum tempo o dia 9 de 
julho era feriado. Atualmente, tomou-se ponto facultativo. Wao há 
a necessidade de ser feriado, portaDto. o Estado de São Paulo não 
fica obriga,?.o. pela lei que está se criindo, de se instiruir fériado 
adicionai. E esse o entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a pa!aVta 
ao nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Pata encamiiihar 
a votação.)- Sr. PresicT.e:o.te. SRA.s e Srs.~ Senadores. é uma rápida 
intervenção._ aPenas algu~ esclarecimentos da SRA. Relatara. _ 

- Preocupa-me. (X)is existe uma campanba de alguns setores 
querendo abolir o feriado de Nossa SenhOta Aparecida. Quando a 
lei distingue feriado civil de feriado religioso, sexá que esse feria
do da Padroeiia do Brasil. que é religioso, não passa a ser feriado 
civil e, portanto, fl.ca abolido com a aprovação desta lei? 

Um outro ponto, é o costume de os municípios declararem 
o seu dia de emancipação. o dia em que foran:i criados feriadO~- e 
não é um feriado religioso. más a-lei diz que _o município s6 pode 
decretar feriado religioso. Como é que os prefeitos desses mnnlcí
pios - quando o dia da criação do município é um feriado, portan
to. é um feriado cívico, lião é.ieligi~~. como é que essas câma

.J:3S municipais vão fazer? Esse é um ponto que deve ser pensado 
no momento de se votar esse projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação. 
Os Srs. SenadOres qué 6 aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado: 
O projeto vai à Sai!ção presidencial. 

É o seguinte o fm?jeto aprovado: 

PROJETODELEIDACÂMARAN'97,DE 1995 
(N' 269/95, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre feriados. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o São feriados civis: 
I- os declarados em lei federal; 
II- a data magna do Estado fiXada em lei estadual 
Art. 2° São feriados religiosos os- dias de guaxda. declarados 

em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não 
superior a quatto, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 

Art. 3° Esta lei entla em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, especial:. 

menteoart.l! daLein'605,de5 de janeiro de 1949. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2: 

REQUERIMENTO N" 1-116, DE 199S 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
1-116, de 1995, do SenadorJoel de Hollanda. solicitan
do. nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 229, de 1995, de sua autoria, que dispõe 
sobre a Politica Nacional de hrigação e Drenagem e Oá 
outtas pnovidêDCias, além da Comissão Constante do 
despacho inicial, seja onvida, também, a de Assuntos 
Eoonômioos. 
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Em votação o requerimento piua audiência da Comissão de 
Assuntos Econôrrii®s, em turiio único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O prOjetO vai à Comissão de Assuntos Econômic:Os. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Mais uma vez solici

to aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabine_tes e em 
outras dependências da Casa a comparecerem ao plenário. uma 
vez que vamos proceder a uma votação qualificada e também a 
uma votação nominal 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jeffe:tSOD. Peres. pela 
Oidem. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM Pela Oidem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como rodo que vem do 
Senador Pedro Simon, a n:iliJha tendência é sempre votar ·a favor, 
mas neste caso, lamentavelmente, teDho que divergir do ilustre Se
nador gaúcho. Já votei. Já fui um dos 10 votos contrário na primei-
ra votação. - • · 

Sr. Presídente, me parece temerário ampliar para. .. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senador Jefferson 

Peres, vejo que V. Ex• quer examinar o mérito da matéria, encami
nh.ar a votação. Emão pediria licenÇa a V. Ex• para ler o encami
nhamento, dando-lhe a palavra em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3. 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N'17,DE 1991 

Discussão, eni sêgilrido turno. da Proposta de 
Emenda â ConstituiÇãon' 17, de 1991, de autoria do Se
nador Pedro Simon e rutros Senadores, que dá nova re
dação ao inciSo TI do art. 40 da ConstiOiição FederaL 
tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, relator: 
Senador Edison Lobão. em sribSfitii.iÇão à COmissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

(Terceiro e ~!timo dia de <fiscussão) 
Em discussão a Proposta de Emenda à ConstituiçãÇ), em se-

gundo turno. · 
Concedo a palavra ao SenadO~; Jefferson P.eres para discutir 

a matéria. 
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, o 
ilustre autor do projeto usa de um axgumento inecusável. de que 
muitos funcionários, muitos servidores públicos cÕm mais de 70 
anos. na pleninlde das suas faculdades mentais e até da sua capaci
dade de trabalho, são obrigados, hoje, a ficar na_ inatividade, por
que aos 70 anos são compulsoriamente aposentados. Mas e o outro 
lado, Sr. Presidente, aqueles qüe aos 71, 72,73 anos já apresemam 
sinais de decrepiOJde, ou se não de decrepitude, de substancial per
da da capacidade de uabalho. O qUe fazer com eles? Dir-se-á, nes
se caso, que poderá ser aberto um processo e eles seriam aposenta
dos por invalidez. Quando isso acontecerá, Sr. Presidente, num 
País como o nosso principalmente? QueriJ. -se- ã.treveria a· pedii a 
aposentadoria de um colega de Uabalho, de um subordinado com 
72, 73 anos de idade. alegando que ele apresenta sinais de senili
dade? Haveria toda uma mobilização sentimental para que não se 
fJ.ZeSSe isso. Quem resistiria à chantagem'? Se ele sofrer um pro
cesso de aposentadoria, vai morrer de desgosto e vai ficar com si
nais de decrepitude, de senilidade até os 75 anos. Dir-se-á: mas bá 
senilidade precoce; bá pessoas oom menos de 70 anos que já apre
sentam esses sinais:. .Muito bem! Mas e a lei das probabilidades? É 
claro que. na faixa etária de 70 a 75 anos, é mnito maior a incidên-

cia de senilidade ou de perda de capacidade de traballio do que na 
faixa e_tária de 65 a 70 anos. E isso, Sr. Presidente, será mais peri~ 
goso quando for estendido - inevitavelmeote estendido - à magis
tratura. O projeto do Senador Pedro Simon não atinge os magistra
dos mas, fatalmente, aprovada esta eD;J.enda, os magistrados au
mentarão também o teto parn. 75 anos. E quando um desembarga
dor ou ministro de tribunal superior serão aposentados, ainda que 
apresentem sinais-de invalidez? Nunca. Sr. Presidente; esse é o 
problema. Segundo, onde flca a renovação? A renovação saudável 
do serviço público? Vamos dificultá-Ia, evidentemente. 

De forma, Si. Presidente, que peço a reflexão dos Srs. Sena
dores. com o devido respeito pelo Senador Pedro Simon, para esse 
projeto e, de minha parte, vou repetir meu voto-contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Continua em discus
são a matéria. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavr.t 
para uma questão de ordem. 

~ O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra 
ao Senador Pedro Simoil para uma questão de ordem. 
'. O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Para uma questão de 
ordem. Sem reviSão do oiadÓI'.) --Sr. Presidente, Sinceramente não 
sei o que aconteceu; não entendo o Regimento, mas posso apre
sentar uma emenda de redação ao meu projeto. 

Apresentei esse projeto- e acredito que V. Ex• se recorda-. 
tendo como inspiriição o Ministro Paulo Brossard de Scuza Pinto. 
O Minislro Paulo Brossard estava completando 70 anos e foi obri
gado a se aposentar do Supremo Tribunal Federal. Ele eia Vice
Presidente e, logo em seguida, seria Presidente, o que. na minha 
opinião, honraria e dignificaria o SupremO Tribunal, porque trata
se de uma das figuras mais extra.orclinárias do mUndo político, des
ta Casa e do Supremo, mas foi obrigado a se aposentar. 

Fui procurado muitas vezes, Sr. Presidente. O cidadão que 
tem 70 anos pode serSenador,pode ser Deputado, pode ser políti
co, pode ser .miliohário, pode ser um homem fantástico como o Sr. 
Roberto Marinho, que é Presidente da Globo, e talvez o homem· 
mais cómpetente da iniciativa privada âeste País, mas não pode ser 
funcionário. Cientista na TJniVet"Sidade de São PaulO; Da Universi
dade de CampinaS, por exemplo, só até aos 70 a.D.os; jurista. pro-
fessor de universidade, só até aos 70 anos; desembargador. Minis- __ _ 
tro do Supremo, só até aos 70 anos. 

Minha emenda estendia ess:1 possibilidade até aos 75 anos; 
não que se tellha que ir até aos 75 anos. V. Ex• não calcula como 
tenho sido cobrado devido a essa emenda. Mas o Senador Pedro 
Simon quer que o trabalhador se aposente aos 75 anos? É com 75 
anos que o operário tem que se aposentar? Não é nada disso! Não 
é funcionãrio nem operário. Digo apenas que- a compulsória pode 
ser estendida até aos 75 anos; aquele que chegar aos 70 anos, se 
quiser ficar trabalhando até aos 75 anos, terá essa opção. Poderá 
continnar lecionando, trabalhando em qualquer atividade por mais 
cinco anos. Tem o direito de optar. Quando digo "compulsoria
mente aos 75 anos" significa que, aos 70 ou 75_ anos, completan
do-se o tempo. vai para casa. 

Não sei o que aconteceu. Com. toda a sinceridade, direi que 
a culpa é minha; não é da minha assessoria ou de quem quer que 
seja. Mas a emenda foi impressa pela metade: bã a retificação ao 
art.. 40, mas não hã com relação ao art. 93. Não consigo entender o 
que aconteceu quando da impressão da justificação. De acordo _ 
com meu discurso, se V. Ex-s verificarem, observarão que, da tri
buna. falei na figura de Brossard, disse que foi S. Er quem me 
inspirou a fazer a emenda e, de repente, quando a matéria veio a 
votação, alguém me mostrou a falha - acbo que foi o Deputado 
M1chel Temer, que veiO falar comigo a respeito. Foi quando veri
fiquei o que tinha acontecido. Amputaram meu projeto, Sr. Presi-
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dente. Acho que fui eu. Pedro Simo~ o responsável, ou alguém se 
esqueceu do art 93 e colocou apenas o art. 40. O art. 93 é a adap
tação do capítulo referente à magistratur.i: -

A aposentadoria com proventos integrais é com
pulsória por inv3.Iidez ou aos setenta e cinco anos de ida
de e facultativa aos trinta ai:tos ae serviço, após cinco 
anos de exerci cio efetivo na judicatura,. 

Eu não sei õ que tãzer; sr:-P.residente. PosSo apresent.ar uma 
emenda. V. Ex• poderia recebS-la. nem que fosse para arquivá-la 
depois; para não ficar parecendo que enganei todo mundo. Os mí
nistros, Os desembargadores vieram falar comigo, e parece que en
ganei todos. Não sei se V. Ex• poderia recebê-la. 

É ridículo o que aconteceu. Se pennítimios qUe o professor, 
por exemplo, possa se aposentar aos 75 anos, que todo mundo 
possa, menos o desembargador e o juiz. estaremoS fazendo uma 
discriminação que é mais ridícula -amdã. Hoje. pelo menos. mn.:. 
guém pode. Completou 70 anos, vai para casa. Mas se votarem 
minha emenda como çstá., tcxlos vão poder se aposemar compulso
riamente aos 75 anos, menOS os do Judiciário. Isso-seria uma dis-
criminação odiosa. - - -- --- - -

Não sei se seria o'caso de devolvermos: a matéria para a CO:. 
IiiiSsã.o. Perderíamos mais alguns dias. talvez. Não Sei Mas estou 
apresentando a emenda. Peço desculpas a V. Ex•, Sr. Presidente, e 
qualquer providência que V. Ex.• tomar será correta. porque incor-
reto fui eu. - -

Agora, lembro-me de ter assinado esta versão que aqui está, 
com os dois artígos. Todavia, não sei o que ãConteCell.-ACredito" 
que houve algum equívoco. Se V. &• perguntar o que acoD.I.~!
eu não sei. Sei que se Votannos istO, Os desembaigadOres vão dizer 
o seguinte: fiZeram uma discriminação Odiosa contra nós. porque 
todo mundo pode se aposentar aos 75 anos e nós temos que ir para 
CãSa. aos 70. -

De forina, Sr. Presidente. que estou cumprindo minha parte 
com esta questão de ordem. Peço a V. Ex• que decida como me
lhor lhe convier. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. P~· 
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: ~ -

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" l7,DE 199-1 

Dê·se ao art. l 0 da PECn• 17, de 1991, a seguinte redação: 
"Art. }0 O art. 40, inciso ti, e 93. inc:i.sOVJ: pas

sam a vigorar com a seguinte~: 

''Art. 40 .• ·-··-··-··-··-··-··--=---·-·--
II - compulsoriamente. aos setenta· e cinco anos 

de idade, com proventos proporciauais ao tempo de ser

A Constituição- Federal estabelece regra geral sobre_ ~ssa 
matéria no art. 40, inciso II, mas trata. todavia, de modo particuiar. 
da apoientadoria dos magistrados (art. 93, VI). 

- Na elaboração da proposta. por lapso, constou apenas a re
gra geral, deixando-se de incluir a alteração do mendbnãdo -art. 
93. inciso VI. 

A aprovação desta emenda restabelecerá. por conseguinte, o 
prop6sito fuicial que inspÍrou a elaboração da PEC n° 17, de 1991, 
bem como evitará que se concretize u:in- tratamep.to injustamente 
diferenciado e desigual em relação aos magistrados brasileiros. 

Deve-se destacar, p:rr f!Dl, que o principal exemplo empre
gado pelo Relator da PEC n• 17, de 1991, nobre Senador Edis;m 
Lobão, para justificar a aProvação da proposta foi precisamente o 
dos magistrados, como se verifica nesta parte do parecer: 

"Por conseguinte, toda a sociedade brasileira só teria a ga
nhar se, por exemplo, os altos magistrados não fossem compulso
riamente aposentados aos ~tenta_ anos. Nada mais apropriado a 
um julgador ser calejado e experimentado, pois sabemos que a le
tra inerme da lei nem sempre é suficiente pâli estabelecer uma 
sentença justa. Por outro-lado, não devemos confundir idade ele~ 
vada com conservadorismo, pois há incontáveis exemplos de ho
mens e mulheres célebres que lutam_e lutaram contia o status quo 
injJsto a certoS- grupOs Sociais minoritários ou economicameDle 
desvaUdos." 

Sala das Sessões, de 1995. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Pedro Si. 

mon, V.Ex.•fa~tou a decisão da ~.uma vez que teve a opor
tunidade de declarar que se trata de uma questão de mérito e que 
~nas apresentou sua emenda para marcar uma posição. até põr
que, sabendo que era assim, foi o 11nico signatário -da emenda. o 
que impossibilitaria a Mesa de recebê-Ia.. 

Muito obrigado. __ 
O SR- EDISON LOBÃO • Sr. Presidente, peço a palavra. 

para discutir a maléria. -
O SR- PRESIDENTE (José Samey) • Coneedo a palavra, 

para discutir a matéria, ao nobre Senadoc Edison Lo~. _ 
O SR- EDISON LOBÃO (!'FL-MA. Para discutir. Sem re

visão do orador.)__':" Sr.PresideDle,Sne Srs.Senadores, creio que 
esta Casa foi submetida a eXaminar uma questão incompleta. O 
próprio autor da matéria declara que sua emenda não é exatamente ... 
esta. ou seja. ela eslá incompleta~ O Relator teve que se manifes
tar. portanto, em relação a uma emenda incompleta segundo o 
pensamento e o desejo do autor. 

Na verdade, o documento refere-se apenas ao art. 40 da 
Co!!stin.tição. _ _ _ _ 

_ A:R§_io a posição do Senador Pedro Simon. no sentido de de.. 
volver a mar.éria ã Coniissão de COnstituição, Justiça e Cidadania.. 
Estamos diante de uma questão de fato, e creio até que os Srs. Se
nadores não se sentiriam à vontade. em segurança. para decidir so-. 

····-------·--·--··-------·-·- bre uma matéria cujo_ autOr decla!:a que CStá incompleta. 
"Art. 93. ·-··---··----~-· ---·----···--- - __ A minha proposta, portanto, é oo sentido de ser atendido o 

viço. 

pleito do autor, devolvendo-se a matéria ao exame da Comissão de_ 
V]-:-;;;;;~-~~--;;;-;;~ inte~é Constituição. Justiça e Cidadania. . • 

compulsória por invalidez ou aos setenta e cinco anos de O SR. ~p~ ACIO CAFETEIRA • Sr. Prestdente, peço a 
idade, e facultativa aos trinta anos de setViço, após cinco palavra para discutir. _ _ 
anos de exercício efetivo na judicatura. O SR~ PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra a 

----··-----····--··---·---·-··-··----'-! v.&··. - -O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR·MA. Para discutir. 
Justificação 

O objetivo que inspirou a formulação da Proposta de Em~n~ · 
da à Constiruição n° 17. de 199 I, foi o de elevar para -setenta e cin
co anos a idade para a aposentadoria compulsória de todos os 
agentes públicos de carreira. sem exc~. 

Sem revisão do ónidor.) - Sr. Presidente, sn e Srs. S~nadores. 
ouvi com muita atençãO todas as colocações. 

Na realidade, a questão de ordem não compete a mim resol
ver. e sinf a V. Ex•. Mas discordo da posição do Senador Edison 
Lobão, que diz que a emenda é do Senador Pedro Simon. 
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Nenhum Senador pode propor uma emenda sozinho. A 
emenda é de um grupo de Senadores que a subscrevem. Nem mes
mo o primeiro signatário é dono da emenda e. por isso, não pode 
pedir a sua retirada. até porque já fOi a.ptOvada. em primeiro nuno, 
contra o meu voto. 

A mioha colocação assemelha-se, neste caso, à do nobre 
Senador Jefferson Peres. Há necessidade de oxigenação em todos 
os quadros. Há que haver uma substib.lição, porque os que estão 
esperando oportunidade devem ter a sua chance. Estamos legislan
do para uma população. N"ao podemos legislar pam uma exoeção. 

Entendo que o nobre ex-Senador e ex-Ministro do Supremo 
Tn"bunal Fedem Sr. Paulo Brossard, está perfeitamente no uso de 
suas faculdades mentais. Será que vamos legislar para uma exce
ção? Será que vamos colocar nesta emenda que, _após os setenta 
anos, vai ser preciso um exame de sanidade mental para saber se o 
cidadão não está ~lerosadb?-Sabemos que a maioria das pessoas 
com mais de setenta anos começa a esclerosar. 

Não podemos v o~ para a exceção e, sim, par.1 a regra. As
sim. não podemos usar non:tes de pessoas, casos especificas para 
estabelecer uma legislação neste País. 

Meu voto c_ontimla sendo, Sr. Presidente. conl:ra esta emen
da. Voto contra e acompanho o pensameDlo do nobre Senador Jef
ferson Peres, que é de uma lucidez que ninguém pode contestar. 

· Voho a repetir, nãO apenas neste caso, -riiiiS em qualquer um 
deles, se htuve destaque para uma pessoa, não se está legislando para 
o todo, está-se legislando paza uma exceção, paza aquela pessoa, 

Entendo que, por um lado, como já houve uma votação, tem 
que haver a outra. Se, amanhã, o pensamento de todos for de apro
var esta emenda - que terá meu voto con_tra _- e se o nõbfe Senador 
Pedro Simon quiser ampliá-la, S. Ex• poderá preparar aura emen
da constitucional, que vai caminhar pelo mesmo rumo, mas nunca 
parar uma votação, que já está no segundo turno, para enviar o 
projero de volta a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a fm de receber um acréscimo e, então, retomar para o plenário. 
Isso não. Perdoem-me os meus Pares e a Mesa do SeDado,. mas 
isso não tem nenhum sentido. Estaremos caminhando ao sabor de 
questões puramente pessoais. · 

Volto a dizer, tenho o maior respeito e a maior ádmiração 
pelo ex-Ministro Paulo Brossard, mas não podemos faZer uma 
emenda à Constituição que poderia sçr chamada de ''Emenda Pau
lo Brossard", para que S. Ex• possa continuar e:fu atividade. Va
mos votar para o povo brasileiro. E o povo ~ileiro, por tudo o 
que conhecemos, a partir dos 70 aiiós-cootinwi. em atividade na 
vida pública e na vida particular por exceção. 

O Presidente da Globo, Dr. Roberto Màrinho, não pode ser 
encarado como padrão. Todo o Brasil olha para o Dr. Roberto :Ma
rinho vendo-o como uma exceção. Realmente S. s• é uma exce
ção. Seu desejo de viver e de continuar a exercitar aquilo que mais 
admira, que é o jornalismo. fa? com que continue vivo. Mas ss· 
tem condições de viajar para o exteriõt' para Se~conSU1t:ãr com ge- -
riatras e tomar remédios: que permitem que tenha esse vigor e essa 
•litalidade que apreseota na sua idade. 

Não estamos, entretanto, legislando para esse pequeno gru
po que tem condição de fazer isso. O povo brasileiro, no meu en
tender, a partir dos 70 anos. em sua maioria. caminha para ser 
substituído. A magistraOJ.ra principalmente. 

Voto. portanto- repito meu primeiro VOto-, contia a emen
da. com o maior respeito pelo nobte Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENIE (José Samey)- Continua em discussão.-
0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA • Sr. Presidente, 

peço a palaV'I'<L 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Çoncedo a palavra 

ao nobre Sena_do_r José Ignácio Ferreiia.. -- - ---- -- -

O SR. HUMBERTO LUCENA . Sr. Presidente, peço a 
palavia para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a pruavra, 
pata uma questão de ordem. ao Senador Humberto Lucena, que 
tem preferência regiJ;o.ental. . _ 

O SR. ~OSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, 
também pedi a palavra paza uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Humberto __ 
Lucena, .peço licença a V. Ex• para conceder a palavra ao Senador 
José Ignácio Ferreim, que a tinha pedido em primeiro lugar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA • Sr. Presidente,-
cedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luoena. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Humberto Lucena.. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para uma 
questão de ordem.) - Sr. Presidente, acredito até que já seja do seu 
pensameDto o que vou dizer, pois V. Ex• tem se revelado um es-
cravo do Regimento. ' 

Data venia do nobre autor desta proposta de emenda cons
timcional, Senador Pedro Simon, e do nobre Relator, Senador Edi
son Lobão. não há como fazer Voltar a matéria à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. na medida em que se encontra 
em segundo tumo de votação. -

Trata-se, portanto, de uma decisão do Plenário,. já que te
mos número na Casa. Se por acaso a Proposta de Emenda for 
aprovada em segundo tumo, voltará à Câmara dos Deputados, 
onde sofrerá a alteração que se f= necessária. Se for rejeitada, -
vai para o arquivo e o Senador Pedro Simon poderá apresentar a 
Eroposta de ~end;t que S. Ex_• elaborou e que chegou ao Avulso 
de maneira incotreta.. segundo acaba de nos comunicar. 

Essa é a questão de ordem que levanto perante V. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Senador Humberto 

Lucena, a Presidência esclarece que, em nenhum momento, o Se
nador Pedro Simoh nos comunicou tei sido sua emenda alte!ada na 
Mesa. de maneira que não.está em discussão este assunto, até mesmo 
potqUe esta emenda data de 1991. S. Ex' apresenlOO uma emenda mo-
dificando o mérito da matéria e reconheceu que assim o fez. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira 
para uma questão de ordem. · 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para 
uma questão de Ordem. Sem- revisão -ao 01'3.doc.) - Sr. Presidente. 
na linha do que disse o Senador Humberto LuceDa, a esta altura da 
tram.itaçi!<,- da Proposta de Emenda, o Regimento Interno permite, 
evidentemente - V. Ex• certamente está prooto para dirimir-a ques
tão-. a apresentação de emendas que não envolVam o mérito. Nes
sas circunstâncias, já neste irist.urt.e em que nos encontramos. ha
vendo emendas que não envolvam o mérito no curso da disrussão 
deste segundo tumo, a matéria vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para depois,. num prazo? parece-me, de cinco 
dias, voltar ao Plenário. ~ neste caso, é emenda de mérito. 

Disse ao Senador' Pedro Simon que temos que votar. e, a esta 
a1t:ma. voo votar cootra, lamentando profundam.ettte que isso OCOli3. 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra 
ao Senador Pedro Sim= 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, comó fui. 
citado pelo Senadol:' Epi.t.aciO Cafeteiri,--de acordo com o Regimen
to, tenho o direito de falar. S. Ex' disse que ÍIZ uma legislação voitada 
paza o Ministro Panlo Brossanl e que não se poâe fmr uma legisla· 
ção dedicada a quem quer que seja. mas sim para a c3usa puôlica. 
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Perdão. acredito que fui mal compreenâído. Quis dizer que, 
motivou-me o fato de o Senador Paulo Brossard se aposentar por
que tinha chegado aos setenta an_Qs, quando poderia continuar e 
ser presidente do Supremo, s6 que cnneu projeto jamais atingiria o 
Ministro Paulo Brossa.rC.. porque S~ Ex• havia se aposentado. Quis 
exemplificar. _e era um caso claro e_vivo de uma pes_soa brilhante 
que tinha condições de continuar sua ascensãç profissiOnal 

Não que tenha feito o projeto para o Ministro Paulo Bros
sard. posto que S. Ex• Já se- havia aposentado. A aposentadoria 
dele. em chegando aQ$ _setenta anos e afumando que estava no es
plendor da sua forma, da sua competência, do seu Conhecimento, 
levou-me a apresentar o projeto, e não que tenha legislado_ para o 
então já apOsentado Ministro Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTIUlosé_Samey) · Coritinua em discus-
são a matéria. -_ _ _ -

O SR. RAMEZ TEBET -·sr. Presidente. peço a palavra 
para discutir • 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com a palavra o Se-
nadorRamezTebet. - · - · 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, fui um 
dos que discutiram essa matéria em sessão anterior, e recordo-me 
que alguns Senadores diziam que a emenda do_Senador Pedro Si
mon era facultativa. Eu dizia que compulsório não é facultativo, é 
obrigatóriÓ. Isso vai ferir outra.$ categorias de setyidor público. 

Se não houver- e acredito que oão há - embasameri.to_regi.~ 
mentâl para o reexa:rne da matéria -bU para O Seu~ retorno à Comis
são de Constitufçáó, JuStiça e Cidadania.. como sugerido aqui por 
alguns Senadores. tomo a liberdade de pedir vênia ao Senador Pe
dro Simon para encaminhar contrariàmente à sua emen4a da for
ma como ela se encontra. 

.o O art. 40, que se pretende emendar, diz o seguinte: 

"Art. 40. O sezvidor será apOséiitado: 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço." 
Ora, serVidor público é todo aquele que presta serviços à 

União, ao Estado, aos Municípios, ao Poder Público, na forma 
estabelecida em lei, principalmente na Constituição da Repúbli
ca. Votar a favor dessa emenda nem o Sena<Jor Pedro Si..m__on 
quer porque isso representaria vouu- contra o ..servidor público 
humilde. O motorista, o datilógrafo, o servidor admipistrativo, 
todos eles, a meu ver, seriam atingidos pela emenda do Senador 
Pedro Simon, involuntariamente, segundo sua declaração boje, 

- aqui no Senado da República. A sua emenda atingirá: essa gama 
de servidores. · 

O própriO Relator da matéria. o eminente SeDa.dor Edison Lo
bão, tentou alcançar a solução regimental. Peil.so que o Senado não 
tem outro caminho a seguir, se .não o de votar· contra essa emenda 
constimciooal. a flm de se evitar uma grave injustiça. até porque, se 
ela retomar, vai fazer o -reexame ~quê? Então. é melhor até apresen~ 
tar uma outra mais completa. E. aí, o Senador Pedro SimOn, coin toda 
certeza. vai liderar a apresentação de uma emerida de acmdo com o 
espírito que o norteou. que será deiXar ã ap6semacloria t.anlbém em 
teanos facultativos, isto é. abrangendo o art. 93, em um de seus inci
sos. que cuida da aposenta.c!oria, 00. maglstrn.OO.. 

Volto a repetir aos companheiros do Senado da Repúbli
ca que não podemos, de jeito nenhum, fracassar na votação 
dessa medida, porque ela vai atingir o servid_or público mais -
humilde, aquele que, com toda certeza, ao completar setenta 
anos, não quer ficar, porque ele não tem pompa. não tem honra
ria. não tem nada disso. Por que ele vai ficar no serviço puôlico, 
depois de completados setenta anos, se ele tem direito a se aposentar? 

Pedindo vênia ao Senador Pedro Simon e louvando a sua 
humildade no esclarecimento que prestou à Casa, encaminho, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no sentido de que votemOs 
contra a_ emenda que está aqui sendo discuúda. 

O SR. V ÁLMIR CAMPELO • Sr. Piesidente; peço a 
palavra para disrotj_r. · 

O SR. PRESIDENTE (José S..,_ey) · Cqncedo a pala
vra ao Senador Valmir aimpelo pai3. discutir a matéria. ·· · -

O SR. VALMIR CAMPELO TPTB-DF. Para •~cami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta do 
Senador Pedro Simon não coincide com a proposta da Associa
ção dos Magistrados Brasileiros, Concer:D.ente ao capítulo do 
Poder Judiciáriõ e como substitutivo da proposta de Emendã "à 
Constituição n° 96192 do Deputado Hélio Bicudo, que, por sua 
vez e no particular, manteve o limite da aposentadoria compulsó
ria aos setenta anos. -

Diz o artigo 93, inciso VI: 

"Art. 93: -,-
VI - a aposentadoria c:Onl proventos integraiS é 

comp~lsória por invaliçlez ou aos setenta anos de idade 
ou após quinze anOs de permanência no Supremo Tnõu
nal Federal aos demais tribunais superiores nos tribunais 
regionais federais e do trabalho e dos tribunais de justiça 
dos EstaOO. e do Distrito Federal, desde que observado 
o tempo de trinta anos de serviço, e facultativa, respei.tã:
do igual tempo de serviço após dez anos de exercici:o 
efetivo na judicatura." 

A exposição de motivos se encontra assim concebida. Há 
duas modificações propostas: a aposentadoria Compulsória aos 
quinze anos nos tribunais e o aumento do tempo mínimo de cinco 
para dez anos para a aposentadoria • 

Com a referida aposentadoria compulsória, pretende se elimi
= a perpetuação (los membros 00. triblmals, o que pemútirá melhor 
oxigenação e servirá CoriiO eStfmulo -ãos aemãism.embros da carreÍia. 

Com o aumento mínimo-de permanência de cinco para dez 
anos pretelide-se coibir o ~ingresso-na magistrattlra de candidatos 
que só têm um objetivo: wria melhor aposentadoria. 

Comurigo da tese defendida também pelo ilustre Senador 
JeffersOQ. Péres e, em função ·disso. éncaminho a ~atação COD1Ia- ... 
riamenfe à emenda do nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Concedo a palavra 
ao Senador Lúdin Coelho. -

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para discutir. Sem 
reViSão-& orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, falarei com a 
autoridade de quem já tem setenta anos. Apenas eu e mais alguns 
aqui no Senado temos essa idade. 

Ao volamios a proposta do Senador Pedro Simon, estaría
mos votando para a exceção, para uns poucos -que chegam nessa 
idade com a capacidade f'ISica e intelectual perfeita. Manifesto-me 
contrariamente à emenda do Senador Pedro Simon, pci.s ela difi
culta a renovação dos quadros de servidores da Nação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • N"ao havendo mais 
quem peça a palavra, en~ a _discussão. 
- Eln vÕtação. - --

Peço aos Srs. SCmldores que ocupem os seus lugares para 
procedermos ã votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não reglsttaram suas pre
senças que o façam. afunde a Mesa liberar o computador. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO · Sr. Presidente, peço a pala
vnt para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra 
ao Senador Hugo Napoleão para encaminhar a voJação. 
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O SR. HUGO NAPOLJ!:ÃO (PFL-PL-Para~eD.camiDbar. 
Sem revisão do orador) - Sr. presidente, já ofereci, na'\rOtàçãó em 
primeiro turno, Os arguril.entos que ine competiam e qU.e·eu jUlgava 
importantes. Embora seja-extremamente IOOvável a iniciativa do 
Senador Pedro Simon, em função da necessidade de permanente 
renovação, eu entendia que haveria um número maior de prejudi
cados do que um número maior de beneficiados. 

Em síntese. manifestei-me cOOtrãriaí:neb.te à aprovação da 
emenda. mas considerei, como de fato agora considero, a questão 
aberta dentro do meu Partido. P~soalmente, vot.uei contrariameó.
te, como o fiz no primeiro tumo~ 

O SR. PJ!:DRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. PE:DRO SIMON (PMDB-RS. Pela ocdem. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, reconheço, pelas mesmas razões
ditas por mim anteriormente., que a emenda ficoo: capenga. Dessa 
mane~ fica muito difícil v.otá-Ia. 

Considerando essa símação. i>ez'gunto a V. Ex a se é viável, 
sendo ela rejeítada agora - nesse sentido peço a compreensão do 
relator-, reapresentá-la ainda este ano. Reconheço que não é pos
sível aceitá~ la da forma como está. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)_ -_v. Ex" poderá roa
presentá-la no presente ano, se houver a maioria absoluta da Casa. 
de acordo com o que reza a Constituição. 

A Mesa solicita aos nobres Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-u à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE& 
Josapbat Marinho- Antonio Carlos Magalbães- Waldeck 

Orne!as..: GersOn Camat.a - Jader Baroalho- Ney Suassuna
Humberto Lucena - Roberto Requião- Roberto Freire - Artur da 
Tâvola - Pedro Simon - José Fogaça - Marluce Pinto - Esperi
dião Am.in- Vllson_ Kleinubing- Eduardo Supticy - Pedro Piva
Romeu Tuma- Antônio Carlos Vala.dares-José Eduardo DutJ:a. 

VOTAM "NÃO" OSSRS.SENADORE$, o~_ 
Nabor Júnior ~Guiiheiille PJI]meira- Renan CalheD:os

Teotônio Vilela Filho- Gilvan Borges.....; Jeffeison Peres- Beni 
V eras- Lúcio Alcântara- Sérgio Machado- Yalmir Campelo
José Roberto Anuda- Lauro Campos- Elcio Alvares- José Igná
cio Ferreira - Onôfre Quinan - !ris Resende - Mauro Miranda -
Epitãcio Cafeteira- Bello Parga - Edison Lobão- Carlos Bezerra 
- Jonas PiJJbeiro - Levy Dias- Lúdio Coelho- Ramez Tebet -
Francelino- Pereira - Coutinho Jorge - Ronaldo Cunha Lima -
Luiz Alberto de Oliveira-Osmar Dio$_-, Carlos Wllson- Lucidio 
Porte lia - Hugo Napoleão- Benedita da Silva_- Emília Femandes 
- Ernandes Amorim- José Biancó- João Fr.!nça- Romero Jucá
JoséAlves-João Rocha. 

ABST/lM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Marina Silva - Sebastião Rocba - Freitas N.;;;, '- Geraldo 
Melo- José Agripino::.. Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Vot.arain ''Sim", 20 
Srs. SC:nãdores; e, "N""ao", 41. 

Houve 6 abstenções. 
Total; 67 votos. 
A emenda foi rejeitada e vai ao Arquivo. 

(É a seguinte a matérfa re~itada.) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1ITUIÇÃO N" 17, DE 1991 

Dá nova redação ao inciso D do art. 40 da 
Const_ituição Federal. 

Art. 1° O inciso II do arL 40 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: · 

"Art. 40 ..... ________ , ___ _ 

II - compulsotia..tÜente, aos setenta e cinco aDo!!,_ 
de idade. com proventos proporcionais ã.o tempo de ser-
viço; -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço a atenção do 
Ple.oário. A Presidência comunica que, não havendo objeção da 
Casa. deseja antecipar para hoje, incluÍJ;ldo na_ pauta, a_ votação de 
mais uma autoridade. de um ~baixador. A referída matéria seria 
o item 6 da pauta,. ou seja, a MensagCm n° 279, de 1995. Assim. 
amanhã não teríamos votação -D.omi:nal. apenas a Ordem do Dia, 
sem matéria de votação qualiíteada, jã constando do p!anejamento 
distriruído aos Srs. Senadores. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela cmlem. 

~O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. pela Oidem. -

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem. 
Sem revisão dq_oxador.)_- Sr. Presidente, gostaria de saber se a Co
missão de Retãções ExteriOres e Defesa Nãcional já foi ouvida. --

.. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A matéria _ii se encon
tra totalmente insttuida e agendada para a sessão de amanbã. Estamos 
apenas antecipando em um dia a votação, se o Plenário conconlar. 

O~ SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - A minha indagação e 
sobre se vamos vÔta.r antes de s~ ouvida a ComissãO de Relações 
Exteri~ e Defesa Nacional._ 

O SR. PRESIDEN'l'E (José Samey)- A Comissão de Re
lações ExterioreS já. foi ooVida, o piocesSo já está instruído e a ma.: 
téria já consta da pauta dos nossos trabalhos; apenas a M~ está 
anteCipando :sua Võtação para hoje, para que ainanbã não tenhamos ... 
nenhuma votação OOminal. facilitando para os Srs. Senadores. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, peço a palavra 
pelacmlem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" tem a pala
vra, Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela ordem.) - Sr. 
Presidente. peço apenas que se registre a minha abstinção, que 
não figurou no painel. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará o 
vOto de V. Ex ... 

() SR.J>RESIDENTE (José Samey) - As matérias conStan
tes do item 4, 5 e _6 da oroem âo Dia da presente sessãO, nos ter
mos do pacigrafo 'ÚniCO do art. 383 do Regimento Interno, deverão 
ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Sxs. funciOil.irios as providências necessárias, a 
fnn de que ~ja respeitado_ o dispositiVo Iegimental. 

(A _seisiio _transforma-se em secreta às ~6h54mi1!-o 
e vo!Ja a ser pública às 17h28min.) - --

São Os segb.i:meS os itens apreciados em seSSão secreta: 
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-4-
MENSAGEM N" 264, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disclissão. em turno únicO~ do Parecei di CODiissão de Re
laçõ---s Exteriores e Defesa Nacional sobre a MeDsagem n° 264. de 
1995 (n' 754195, na origem), de 7 de julho passado, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor José Marcus Vinicius de Souza, Ministro de 
Primeira Classe da Caneira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República de Triníd3d e Tobago. 

-5-
MENSAGEM N" 265,DE !995 

Escolha de Chefe de :Missão Diplomática 

DiscUsSãO, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 265: de 
1995 (n' 755195, "" origem), de 7 julho pa8sado, pela qual o Se
nhor Presidente da Repúblic;a snbmete à deliberação.do Senado o· 
nome do Senhor Rubem klnaral Júnior, MinistrO 'de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Honduras. 

-6-
(.MENSAGEM n° 279, DE 1995, D0 81305, na origem) 

Mensagem n' '2:19, de 1995, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Antonio Ferreira da Rocha. Mínistro de PrimeiJ:a Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Haiti (Em discussão o parecer da CRE) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ A sessão volta a ser 
pública a partir deste momento. 

Há oradores inscritos. 
O Sel!lldor Coutinho Jorge é o primeiro orador ap6s a Or-

dem do Dia. - -
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente. peço a palavra 

para uma comunicação urgente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). lufelizmenie, já ten

do anunciado o nome do orador. nãõ poderei retirá~lo da tribuna. 
Tem ·a palavra o Senador Coutinho Jorge. 
O SR. COUTINHO JORGE.(PMDB.PA. Pronuncia o se

guinte diSCUISO. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSídepte, Sr's e Sn. 
Senadores, a segunda reedição da Medida ProvisQtia da Desindexa
ção foi publicada hoje no Diário Oficial da União com o n° 1.106. 

Quando da sua edição, em junho, }Ilho, os n's oram respectiva, 
mente !.053 e 1.079. Por ai observamos que ~ Cdição e a reedição de 
medidas provis6rias ê bastante significativa. 

A respeito da Medida Provisória da Declndexação, eu gostaria 
de tecer algumas considerações que julgo oportnnas no m.omemo. 

Em primeiro lugar, quero dizer aos -StS. Senadores que. dife
rentemente da maioria 'das medidas provis6rias editadas pelo Gover· 
no. esta. teve uma estratégia, uma metodologia de discussão e de tra~ 
mitação no Congresso Nacional diferente da maioria delas. 

Trata-se. na veltlade. de uma medida polêmica,. porque traz em 
seu bojo uma série de mndanças importantes. Ela pretende a desinde
xação gradual da economia brasileira como conseqüência nalnral do 
Plano Real; refonna a sistemáti<:a dos contratos na economia brasileixa, 
exigindo a am,alidade para a sua coneção; interfere no mercado finan
ceiro, criando a taxa básica finanreim para aplicações snpericxes a dois 
meses; disrute e define a UFlR como fudice ou moeda fiSCal aplicada 
à União. aos Estados e aos M:micípios; tiansfCJmJ.a o lPC-R em Índice 
Nacional do Preço ao ConsumidO<. 

A Medida Provísó<ia da Desindexação a.lt=, sobretudo, o me
canismo das relações entre capital e trabalho. ou seja. alteta o modelo de 

indexação dos: ~os p:rr um modelo de livre negociação entre-as 
partes: interessadas. Inova em alguns aspectos: cria a figura do me
diador entre as partes im.eressadas; altera o conceito de JXOdutivi
dade como instrumento do aumento do salário real; delega ao Pre
sidente do TrihmaJ. Superior do Trabalho concessão pua deferir 
liminares de efeito suspensivo nas várias sentenças nOJmativas -da 
Justiça do Trabalho; proíbe, nas negociações trabalhistas, a corre
ção por quillquer índice de preço e revoga dispositivos que enfia
quecem a organização sindical. 

De acordo com o gue eu disse, esta Medida Provisória teve 
uma estratégia e uma metodologia de tramitação totalmente dife. 
rentes: das_demais. Ela foi editada no final4ejunho. e. ao iniciar-se 
o recesso legislativo, deveria ser implantada a Comissão ~ 
como prevê o Regimento do Congresso NacionaL No entanto, em 
função dos temas polêmicos que a Medida Provisória encerrava, -o 
Relator e alguns Parlamentares tiveram que montar a estratégia de 
permanecer no Congresso Nacional no periodo de recesso, levando 
em coosidetação as dernarvias existeilt.e$ dos vários se,gn:rentos da so
ciedade brasileixa, particulannente. o dos trabalhOdores e o dos empre' 
sários. Nesse sentido, realizamos ampla ~ cana sociedade lnsr
leira. Mesmo oo perlodo do recesso, tivemoo várias reuo.iões ple<lárias de 
cará1er infonnal e delas participa.Iam. p.x exemplo. todas as fedemç&s 
sindicais de todos os E.stados brasileiros. 

Participanios de eD.COlli:l'Os em outras regiões btasileiras, cooiO 
em São Paulo, quando disaJtimos com as ceniiais da CUT, CGf, FOI'
ça Sindical e OU1l3S entidades sindicais. No Norte, participamos também da 
discussão de várias emidades petteDCenies ao movimento dos trahafuado.. 
res. Além disso, tivem:>s oo OXlgresso Nacional vãrios encoolios infor
mais dos clivemos .,gmemos ligados, por exemplo, à Justiça do Trabolho, 
i>roionlann- à A=:iação Nacional de Magisttados da Justiça do Tra
balho. Disa.uimos ÍII:lens:amente ccm_o_G:wemo. 

O Presidente Femando Henrique Cm1oso oos convidou ao de
bate sobre o CO!JleÚdo da medida provisória. Disrulimas, várias veus. 
can os Ministros do Governo. No mesmo perlodO de recesso, surgiu 
uma argüição de incoostin.fcionalidade em relação a vários dispositivos 
da medida provisória. entre otitros o da produtividade e o (ple trata da 
visão do mediador. Nesses dois aspectos. o Supremo Tribunal Fede
ral, por meio do seu Presiàente, Concedeu liminar de efeito sus
pensivo nos dois dispositivosTeferidos. 

Tivemos. portanto, o mês de julho de negociações e de (f.is- .. 
cussões aqui nó Congresso e, informalmente. nas várias regiões do 
País. :Mas o que- fizemos na verdade? Recolhemos idéias e propoS-
tas do movimento sindical,. dos en:..pregadores. dos Magistrados: da 
Justiça do Trabalho e dos Parlamentares que apresentaram cento e 
oitenta e seis emendas, bem como discutimos com -as várias esfe
ras do Governo FederaL 

Após essa discussão, foram considerados pontos relevantes 
a serem alterados na Medida Provisória da Desindexação. entre 
outros, a adoção da UFIR. na correção dos impostos do Gover~ 
no, mostrando a indexação nessa área tributária. Isso tudo re
lembrando a inquietação dos trabalhadores e dos empregadores, 
pois mostrava que o Governo exigia que-a sociedade acreditas.:: 
se na plena estabilidade dos preços. Mas ele mesmo utilizava o 
instrumento de indexação para seus tributos. 

Da mesma forma, a política salarial de livre negociação 
proposta era uma política de livre negociaÇão condicionada. 
amarrada a certos critérios e condicionadores. As inquietações e 
preocupações das várias entidades que participaram dos encon
tros com este Relator e com vários Parlamentares ~ Congresso 
Nacional eram no sentido de que havia um enfraquecimento do 
movimento sindical. pois disposições importantes estavam 
sendo revogadas no art. 17 da Medida Provisória. 
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Pretendia o art. 17 revogar o disposto na Lei 8.542/92, 
nos §§ 1° e 2-0 do art. 1°, que tratava de cláusulas, acordos e 
convenções em contratos coletivos.; retirando ganhos importantes 
da classe ttabalhadora. Particularmente ressalto que esses dispo
sitivos somente permitiam a alteração dessas cláusulas por um 
outro acordo coletivo. E de forma inexplicável o Govem~ resol
veu revogar um dispositivo que é absolut:a.l:Ilente coerente e justo 
em favor dos trabalhadores. 

Outro aspecto tratava das condições do aumento dos sa
lários reais, envolvendo, entre outros fatores, o problema da 
produtividade e o problema da lucratividade, flexibilizando a 
que os sindicatos. as organizações sindicais pudessem adequài
a discussão desse conceito complexo que é a produtividade. 

Na verdade, a figura do mediador, naquela altura imposi
tiva. obrigatória, era uma questão realmente inaceitável pelo 
movimento sindical. A interferência do Ministério do Traba:lbo 
feria o processo democrático nessas relações. A idéia na pri
meira edição da Medi<4 Provisória era que a produtividade fos
se por empresa e coD1 indiCadores económicos precisos. Era ou
tra questão da Medida Provisória que não se aceitava- como de
glutível por vários sindicatos. Também descontos de aumentos 
de salários reais estavam inseridos na primeira edição da Medi
da Provisória como dedutiveis na data base de cada txabalbador 
- o que é também um absurdo, uma inconseqúência. 

Além disso, transferiu ao Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho a responsabilidade de definir liminares com 
efeito suspensivo, para atender aos reclamos quer da parte dos 
empregadores, quer da parte dos trabalhadores, o que o movimen
to sindical absolutamente não aceitava. OS- p[iioSOão ficar.tm fi
xados. fazendo com que. por exemplo, cláusulas sociais e eOOnõ,:. 
micas vencidas. indeferidas na Justiça do Trabalho em favor dos 

-trnbalhadores tivessem efeito suspensivO. por uma questão dos 
empregadores. N"'ao era julgado o seu mérito. Isso prejudicava se
riamente os ganhos dos setores trnbalhadores do Brasil. 

Discutia-se também a necessidade de montar um meca
nismo de proteção dos assalariados nessa mudança im~te de 
um modelo de indexação para um Jriodelo de livre negociação. 
considerando que o movimento Sindical no Brasil se apresenta 
bastante diferenciado. O movimento do ABC paulista, do; grandes 
sindicatos tem capacidade de articular,_negociar e barganhar dentro do 
conceito de livre negociação. Trabalhadores vínallados a sindicatos, 
por exemplo, do Norte, do Nordeste, fuígeis amõa. e tmbalbadores 
que não têm vinculação a Sindicatos poderiam ter graves prejuízoS 
com a nova estratégia de livre negociação. -

Por isso, os mecanismos propostos ,nàquela altura seriam 
a adoção. por exemplo, do gatilho para a presenração dos salá
rios em função do_incremento da inflação; coiréÇão plena e ou
tros instrUmentos que pretendiam garantir em condições míni
mas o patamar a partir do qual a livre negociação Seria encetada. 
Os trabalhadores e empregadores poderiam discutir _livremente, 
mas teria que haver um patamat mínimo- para negociação. Seria 
uma fase transitória. Essa é uma tese defendida grandemente 
pelo movimento sindical. 

Portanto, além da explicitação clara. da correção plena do 
salário mínimo. eram esses os pontos fundamentais que o movi
mento sindical brasileiro defendia.. Representavam questões de hon
ra a serem alteradas, se possível. na reedição da Medida Provisória. 

Houve uma discussão com a sociedade brasileira. O Go
verno Federal. na pessoa do Presidente da República. sensibili
zou-se e chamou à discussão o próprio Relator. os Ministros~ os 
sindicatos e as Centrais Únicas dos Trabalhadores. Consegui
ram-se, na primeira reedição da Medida Provisória, algumas 
modificações importantes, quaiS sejam a alteração da obrigato-

riedade da figura do mediador e a não interferência do MinistériO __ _ 
do Trabalho na escolha do mediador. Além disso, conseguiu-se 
anexar a regulamentação que era obrigatória e que o Governo-
não havia feito na primeira edição. 

Alteraram-se também as condicionantes da produtividade, 
que deixava de ser medida por empresi Permitiu-se qUe a produ
tividade pudesse ser medida por categoria e por setores. exigin
do-se mais indicadores concretos em favor da medição desse in-
dícador econômico. · 

Além disso, foi superada a questão dos descontos dos au
mentos reais. O Governo recuou e· coD.cordou com eSsas modi
ficações. Tenho que reconhecer que, nessa altura, o GovernO.· 
procedeu de forma democrática. Ouviu o Movimento Sindical e 
o Congresso Nacional. através de vários Parlamentares e deste 
Relator e alterou os aspectos mais emergentes. aspectos que a 
própria Justiça considerava inconstitucionais. 

O Sr .. Eduardo Suplicy - Senador Coutinho Jorge. V. 
Ex- me permite um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE ·Ouço-o com ptazer. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador CoUtinho Jorge, em 

primeiro lugar, gostaria de registrar que V. Exa realizou um es.
forço pr6prio de quem estava relatando uma matéria tão impor- -
tante quanto a Medida Provisória de Desindexação. Ouviu as 
partes. os trabalhadOres. as -suas entidades e os empresários e 
acolheu dívers3.s sugestões. Entre as sugestões que eu próprio 
apresentei, havia aquela que procurava garantir às entidades 
representativas de trabalhadores o acesso às informações, para que 
justamente pudessem ter noção dos indicadores de prcxiutividade.. 
Se a Medida Provisória dizia que baveria uma negociação, que os 
gaohos dos tmbalhadores deveriam acompanhar os ganhos de pro
dutividade. haveria que se gai3IUir às entidades representativas, 
aos trabalhadores acesso aos ganhos de produtividade. Como pude 
observar pelo projeto de conversão resultante do seu relatório. V. 
Ex• encontrou un:à f~la para avançar na clireção de garantir tal 
acesso. Não sei ainda a forma da Medida Provisória relativamente 
a este ·assunto, mas avalio que seja importante - ainda mais se o 
Governo considerou já algUmas das sugestões- que venhamos rea
lizar um esforço no Congresso Nacional de realmente não permitir 
outm reedição dessa medida· provisória. Que haja um esforço para 
aqui amlisannoo a medida em tempo hábil, procedermos à proposição ' 
do projeto de conversão em lei e votarmos essa matéria, que é muito 
importante para que fique sendo reeditada através de subscqüentes · 
medidas provisórias. 

O SR. COTJI1NHO JORGE -Senador Eduardo Suplicy, não 
temos dúvidas de que suas colocações em relação à esttatégia adotada . 
reflete o acerto que tivemos depois de ouvir a sociedade brasileira. 

Tenho afirmado sempre que o relatório não representa 10% 
do que o relator poderia propor. representa, na verdade. uma mé
dia do pensamento dos vários segmentos da sociedade brasile:iia. 
Meu papel foi de interlocutor e tentei. dentro do possível. sinteti- -
zar as maiores preocupações dos vários segmentos dos empregadores, 
dos trabalhadores. da Justiça do _T rabalbo e assim sucessivameme -
particulannente dos Parlamelllares. Tanto que, no capítulo sobre pro
dutividade, V. Ex• apresentou uma emenda que prop..mha uma meto- _ 
do!ogia para obter infonnações jmto às empruas. Acatamos a emen· 
da de V. Ex•, com pequenas modificações, fl22IllÓS uma adaptação e, 
assim, pensávamos até que ela seria aceita pelo Governo. 

Lamentavelmente. a reedição da medida provisória, publi
cada hoje no Diário Oficial, não tmz nenhuma modillcação em rela· 
ção à primeira edição. Infelizmente. o Govemo não foi sensível a uma 
série de propostas importantes que a sociedade brasileira fez. 

Com o término do recesso e a volta dos ParlameDtares ao _ 
Congresso Nacional, a Comissão foi instalada oficialmente. Mon-
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tou-se uma nova estratégia de reuníões com o s~or sindical, com 
os especialistas, com o Govemo, na presença do M""mistro do T:ra
ba.Ibo. Ouviu-se, maiS uma vez, os empregadores, por intermédio 
das suas confederações, e aprovou-se a admissibilidade da medi~ 
provisória; faltou apenas a aprovação do mérito. 

Nesse sentido, sentimos que o Governo, por alguma inquie-
tação inexplicável tenha resolvido interferir na votação e solicita
do daqueles Parlamemares que o ap6iam a ausência do plenário, 
no dia da votação. para que não houvesse-quorum suficiente para 
rejeição da medida provisória. -

Espexávamos que o Congresso Nacional pelo menos discu
tisse a medida provisória. Con!l.ldo, teiillinou o mês e essa medida 
provisória, como todas as outras editadas e reeditas, nó total de 28, 
não foi discutida. A única Comissão que se reuniu regimentalmen
te este ano foi a que tratou da medida provisória da desindexação. 
Sobre esse assunto irei falar posteriormente, que é a estratégia. o 
regimento que trata da problemática das med.i.das provisórias. , 

EnH'lllfÇãb disso, préparurios um relatório fmal, que preten
dia siittetizar todas as inquie1J.ldes da sociedade brasiléira, no senti
do de, dentro do processo de negociação corii O -Govemo, encon
trar uma. solução para alguns graves problemas que afligem os vá
rios :segmentos da população. 

. As propostas fmais apresentadas por este Relator ã Comis-
são~ não aprovadas por falta de quorum e. portanto, encaminhadas 
ã Mesa elo Seuado Federal, foram: 

1 - Fortalecimento dos sindicatos nas negociações ooletivas. 
Na vetdede. postulamos a retirada da revogação dos dois disposjtivos 
da Lei n° &542 que prejudicam o movimento sindiCal brasileiro. 

Nem o :Ministro nem a sua equipe teali.cainente conseguiram 
justificar por que razão retirarnm os dispositivos, os quais absoluta
mente Dão prejudicavam e er.un ooerentes de tal Otdem que, mais do 
..que Ill.UlC3., fiquei Coftveneido de que o movimento sindical tinha real
mente base para argumentar a favor da :retirada desses dispositivQs.: 

2 - Encenar de vez com a centralização da concessão do 
efeito suSpensivo Da figura do Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. Essa posiçãO não foi minha. mas do movimento sindical 
e de todos os magistrados da Justiça do Trabalho do Brasil, que 
ajudarn.m. inclusive, na redação do texto que átêndia ao movimen
to sindical e ao processo de funcionamentO da Justiça do Trabalho. 

Propôs-se, entre outras sugestões, que se voltasse ao cole
giado a decisão do efeito suspensivo e que hoüvesse um tempo 
mínimo de dois meses para o julgamento do lnéj:ito. o-que os "sin- -
dicatos, as centrais alegavam é que. normalmente, quando as cláu
sulas acertadas na Justiça do Trabalho prejudicavam os emprega
dores, eles recorriam ao Tribunal Supe-ri<.e;, do Trabalho e conse
guiam, portanto, o efeito suspensivo dessas medidas. Todavia. não 
se julgava o méritO e os trabalhadores ficavam. prejudicados, ad 
infinitum, porque não tinha pra.zo. . 

Então, em função da proposta do riiovimento sindical. defi
niu-se o pJ;320 de 60 dias para análise do mérito, senão o efeito 
suspensivo desaparece. 

3 - Além desse aspecto, também propomos a garantia do 
reajuste anual do salário mínimo e dos beneficies previden

ciários~ bem como a elevação dos valores reais, baseados, pelo 
menos, no Índice Nacional de Preço ao Consumidor. 

4 - A proteção transitória do salário dos II&lalhadores, nesta 
mudança de modelo de indexação paia o modelo de livre negociação. 
Igualmente em relação aos setVÍdores públicos, que a mesma regt11 
fosse estabelecida em seu favor. como era na legislação anterior. 

Afora isso, lemoS um problema complicado na área dos em
pregadores. Diz respeitO aos contratos da econ~ brasileira que 
tratam da produção de bens de mais de um ano. E o caso do setor 
imobiliáriO e da produção de beils de çapital. Da forma como está 

redigido o texto da medida provisória, haverá graves e sérios pro
blemas com o setor imobiliário e com o setor de bens de capital. 

O que flzemos? Ouvimos os empregadores ·e tentim.os, jun
to aos especialistas, uma redação razoável. que deveria ser regula
mentada pe1o próprio Governo, sem uma imposição. portanto, de 
uma redação que pudesse ser inViabilizada na prática. 

Além disso, era necesSário garantir o aceSso às informaçõeS 
em cada empresa, para se aferir a produtividade que iria iD.terfeni 
no aumento de salãrio real. 

Realmente,. foi uma proposta do senador Eduardo Suplicy, 
na qual foi feita uma adequação, mas o espírito da emenda foi m:. 
corporado ao proCesso, além de uma série de melhoramentos reda
cionais que tornavam mais claro e explícito o projeto de conversão 
que encaminhamos ao Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, quero dizer que la
mento que o Governo não tenha al.tei:ido, na sua segunda reedição, 
a Medida Provisória da Desindexação. f\.fas a culpa maior não cre
dito ao Govemo; credito-a ao Congresso Nacional, que não conse
guiu reunir a sua Coullssão Especial para aprovar o mérito e, so,. 
bretudo, reunir o Congresso NacioDa..l P:ua aprovar ou rejeitar essa 
medida e todas as outras 28. 

Lamentavelmente, o Diário Oficial, do dia 26 ã.té hoje, rep
resenta um somatório de reedições de medidas provisórias que se 
vêm acumulando aqui no Congresso Nacional, sem que tenhamos 
condições de discuti-las, aprimorá-las, debatê-las, aprová-Ias ou 
rejeitá-las. Isso realmente é um equívoco, um abuso. E temos de 
reconhecer que a culpa não é do Poder Executivo~ a culpa é do Po
der Legislativo, que tem de alterar esse dispositivo da: medida pro
~is6ria e, sobretudo. a sua tramitação, que -é ã:bsurda e incoerente 
no Congresso NacionaL Com o esforço que fiZemos, é pratica
mente impossível que. em 15 dias. todas as emendas tenham essa 
tramitação D.OJJital e. ao niesmo tempO, que ocorra a implantação 
da Comissão, a discussão da admissibilidade e do mérito. Quando 
não ocorre o cumprimento desses prazos, simplesmente a Comis
são perde sua fmalidade. · 

Parece que se criou no Congresso Nacional uma sistemática 
que impede, na verdade, a '3llálise ~uilibrada de qualquer medida 
proviSória; porta:Dto, grande parte de tudo isso cabe ao Congresso 
Nacional. . 

O Governo Federal usa o instrumento da medida provisória ... 
por ser mais fácil propor um projeto, que entre em vigor na data d~ 
sua publicação, do que um projeto de lei que tem tramitação longa. 
Não há dúvida alguma. Portanto, credito a culpa ao Congresso Na
cional. Por um lado, temos que rever o instituto da medlda provT~- · 
sócia e. por outro, a sua tramitação, para evitarmos esses equívo
cos realmente lamentáveis, que, na verdade, prejudicam o papel 
legislador do Congresso Nacional e transfere esse papel ao Poder 
Executivo. Temos que repensar seriamente isso~ -

Quero dizer que cumprimos nossa obrigação, mas não estOU
convencido de _que a Medi& ProVisória da Desindexação não deva 
ser alterada. ao contrário, penso que deve ser modificada. Cada 
vez mais cresce em nós a convicção de que não estamos equivoca-: 
dos; posso discutir os mecanismos, mas a tese que defendemos é 
absolutamente equihõrada. fu:me, e representa o consenso da so-
ciedade brasileira. Podemos discutir mecanismos, os instrumentos 
propostos, mas as teses são realmente defensáveis, rigorosamente. 

Portanto, quero dizer. St"s e Srs. Senã.dores presentes, que 
continuo aru.ando como Relator dessa Medida Provisória. Espero 
que, até o próximo dia 15, ela possa mais uma vez cumprir a tra· 
mitação absurda do Congresso Nacional, em termos temporais, e 
possamos talvez enriquecer o nosso re1at6rio. Assim. quem sabe, o 
Congresso Nacional terá coragem. disposição, v:ontade, determina
ção, para colocar em pauta essa medida prOvisória e outras impo:r=--
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tantes, que nem discutidas estão sendo aqui. E o caso da medida 
provisória que trata da distribuição do lucro. Ninguém discutiu 
esse assunto, e não posso entender que a Medida PrOVisória dã De
sindexação, que discute a relação capital-irabalho, que n:mda o es
tilo modelo, não possa incorporar também uma discussão séria nos 
instrumentos importantes oa redistribuição de renda do País, que é 
a redistribuição do lucro. 

Portanto, jllgo que temos q!J.e repensar mdo isso, temos que 
ter a coragem de mudar, mudar realmente o nOsso comportamento 
e a nossa capacidade de decisão, senão- o Govemo vai continuar 
editando medidas provisórias; e ele está certo;. há um instrumento 
para usar e o Govemo o está usando. A culpa é nossa- insisto. 

Espero que. nessa Medida Provisória da Desindexação e 
nouuas importantes e polêmicas, sobre as quais voltarei a esta tri
buna para falar- sou Relator de outras, também complicadas, que 
lamentavelmente não estiveram na pauta de reuniões da Comissão 
por falta de oportunidade -. isso possa ser alterado. 

Eram essas as considerações que gostaria de trazer nesta 
taide, em que o Govemo ree&ta pela segunda vez a Medida Provi
sória-da Desindexação. tão iÚlportante. tlio necessária. da qual de
fendemos o espírito e o conteúdo, desejando apenas aprimori.-la 
em favor dos interesses do povo brasileiro. 

Durante o discur.so do Sr. Coutinho Jorge, o Sr. 
,José Sarney, Presidente, deixa a catkira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente. peço a palavra 
para uma breve comunicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador Rome
ro Jucã, há uma lista sobre a mesa. ))essa forrila, concederemos a 
palavra ã Senadora Benedita da Silva, em seguida a V. Ex• e, de
J>êis, ao Senado.- Romeu Tuma. 

A SRA.. BENEDITA DA SILVA- Sr. P,.sidante, cedi a 
minha vez ao Senador Romeu Tuma, porque S. Ex• ~rá mais bre
ve, pois-ini fazer uma comunicação inadiável e vau falar como U
derdoPT. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Romero Jucá. · · 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma breve comu
nicação. Sem revisão do orador.)_- Sr.: PI:esidente, sn e Srs. Sena
dores, dei enttada hoje num projeto de lei que dispõe sobre a proi

... bição de fumar em aviões no território br.lsileiro_._ Essa é un1â ques. 
tão que vem ao encontro de matérias cokicadas_ hoje nos jomais 
pelo Ministro Adib Jatene, não só no sentido de proibir o fumo no 
Ministério da Saúde, como também de mandàr investigar a indús
tria do fumo~ porque existem acusações sérias de que estaria seftdo 
adicionado amoníaco na Dicotina, para criar uma dependência 
mais forte. 

Gostaria de registrar essa denúncia do Ministro da Saúde 
AdiO Jatene e de enfatizat a· importância. de uma investigação por 
parte do Govert!Q Fedeia! com relação a essa questão. Gostaria de 
comunicar a estã Casa que dei entrada nesse projeto de lei qUe visa 
à proibição de fumar nos aviões em territ6rio nacional, pois. sem 
dúvida nenhuma. depois da diminnição do número da vôos e. Cotl

seqüentemente, dos vôos superlotados, não hã mais condições de 
Sepai>r lugares para fumantes e não-fumantes, jâ que se voa quan
do há vaga disponível. 

Sem dúvida nenhuma, em um vôo com durnção de duas ou 
trêshmas, um não-fumante estar dividindo o mesmo local com vá
rios fumante~ em muitos casos, torna-se mna tortm:a. um fato ex
tremamente :insuportável Como os aviões não têmja.nela e não há 
uma refrigeração mais forte, passa-se a respirar a· fumaça dos ci
ganos num processo de violentação pa:t'a que Di !lãOé fumante. 

Gostaria de_ registrar que dei entrada neste projeto hoje e pe. 
dir o apoio da Casa, ressaltaD.do a importância da investigação 
para essa questão da- denúncia do Ministro Adib Jatene sobre a 
composição e a coxifecção dos cigarros no Brasil. 

Muito abri~. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO
MERO JUCÁ EM SEU DISCllRSO: 

JATENE ACUSA INDÚS1RIA DO FUMO DE CRJ.',.R VÍCIO 

Ministro diz_ que _fabri:~tes adicionam ao ta .. 
baco para aumentar a überação de nicotina e gerar 
mais. dependência. 

Eugênia Lopes 
Brasília- As indústrias de fumo estão adicionando amo. 

níaco ao tabaco durante a fabricação de cigarros para aumentar -
a liberação de nicotina e, conseqüentememe Viciar mais rapida.- -
mente os fumantes. A demíncia foi ,feita ontem pelo miDistro da -
Saúde. Adib Jatene e o diretoc do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Maxcos Moraes. A folha de fumo está sendo tratada com 
amoníaco que libera mais nicotina.e·, portanto, vicia ma:isbípido. 

Quanto maior o teor de nicotina maior a·-âependência quí
mica, explicou Moraes, no lançamento da· campanha de combate 
ao fumo voltada para os adolescentes. 

Tanto ele quanto o ministro Jatene afll'Dl3I3ID. que o fumo 
causa dependências químicas semelhantes à da maconha e da co
caína. O tipo de reação. química do cigano, da maconha e da co- -
caína.é praticamente. o mesmo. Isso já está comprovado cientifica
mente, afmnou o diretor do INCA. Pelos dados do Ministério, 
áistem hoje no Brasil cerca de 30 milhões de fumantes, dos quais 
2.8 milhões são jovens eDtle cinco e ·19 anos. 

Caxnpanhas- A campanha, que faz parte da semana nacio
nal de combate ao fumo, está sendo feita em esCOlas e universida
des· com a distribu\l:ãe de cartazes e a realização de palestras. 

.- 'As· campanhas contra o fumo poderia ser mais agressiva se 
o Ministério da Sa.J.1de tiv~se os recursos que as indústrias do 
fumo têm. argumentou M~s. Segundo Jatene'; o governo ai:D.da 
não fez restrições mais fortes ao fumo porque a Constituição só 
permite a adoção dessa medida através de leL Existem várias pro: 
postas no Congresso,e.nós ,ap<?iamos todas elas~ disse o ministro. 

Só este ano, de acmOO CC!fil ~s do Ministério da Saúde, 
devexão morrer 100 mil pessoas .vítimas do tabagismo. O fumo 
causa mais mortes premannas do que a soma das mortes por Aids, 
cocaiDa • heroina, álcOOl, incendios~ acidentes de automóvel e suí
cidios. Além disso ,o tabagismo é responsavel por 90% das mot1es 
por câncer <!< pulmão, 30% de todas por câncêr. 85% por efizema 
e bronquite, 45% por dosnça ooronariana e 55% por demune. Os 
fumantes de 30 a 49 anos têm cinco vezes mais risCO de sofrer um 
infarto fatal do que os não fumantes. . · 

Correio Braziliense 

FUMO SERÁ PROffiiDO 
NO MIN151ÉRIO .DA SAÚDE 

Luciene de Assis 
_Da equipe do Correio 

O ministro Adib Jatene, antitabagista ferrenho. aproveitou a 
passagem, ontem. do Dia Nacional contra o Fumo, para anunciar a 
proibição do fumo deDlro do_Ministério da Saúde. 

''Não SOD ditador".__ avisa. "Vou conduz1r negociações com 
os funcionários paia chegarmos a uma conclusão". 

Jatene admite criar "fumódromos" nas repartições do ?vfi
nistério da Saúde, em todo o Brasil. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) está prepar.mdo 
uma nova resolução, nessa mesma linha de atuação, que proíbe fu
mar em todos os vôos internacionais. A resoluÇão en_tta .em vigor 
no ano que vem. 

O ministro divulgou ontem. Dia Nacional de Combate ao 
Fumo, os dados do Instituto Nacional do Câncer {Inca). As estatís_
ticas mostram que o Brasil tem 30,6 milhões de fumantes, dos 
quais 2,8 milhões têm de cinco a 19 anos. 

Mortes - Segundo a Organização Munctial de Saúde 
(OMS), existem no mnndo 1,1 bilhão de fumantes. Desses, três 
milhões vão morrer até o fmal do ano. · 

O diretor do Inca, Marcos MOiaes, confrrma a letalidade do 
cigano. "O tabagismo continua sendo a maior causa isolada evitá
vel de morte no mundo". 

Levantamemo feito pelo Inca prova que o cigano causa 
mais mortes prematmas do que a soma de todos os óbitos provo
cados pela Aids, cocaína, heroína, álcool. incêndios, acidentes de 
trânsito e suicídios. _ · 

Só no Brasil as dOenças provocadas pelo cigarro, segundo 
estatísticas, vão matar 100 mil pessoas, até dezembro. "O fumo é a 
pior droga'', segundo Marcos Momes. 

Estatísticas - O cigarro respende por 90% das mortes por 
câncer de pulmão; 85% dos casos fatais de eníJ.Zema pulmonar e 
brOnquite; 80% dos-óbitos por infartos em adultos com menos de 
50 anos de idade; 55% das mortes por demmte e 45% por doenças 
do coração. 

''Por causa da poluição, o fumante qlie mota nas cidades 
têm três vezes mais chances de ter doenças respiratórias do que 
aquele que mora no campo'', alerta o miDistro Jatene. 

O aumeri.to do mímero de fumantes jovens fez o Ministério 
da Saúde redirecionar a campanha deste ano. adotando a mesma 
.estratégia da OJI..1S. A tática é pxeveniro ingresso desses jovens no 
vício de fumar. 

Sob o tema ''Largue o CigarrO Correndo". Jatene apresentcu 
o material de campanha de combate ao fu.mo preparado por seu 
Ministério. 

Cigarro 

SUPERNICOTINA FOI PROIBIDA 

A empresa Souza Cruz, atendendo a um pedido da acionista 
majorit.ári$ Brown and William-son (B&W) e de outros 50 clien
tes de várias partes do mundo, começou a prodQzir uma variedade 
de fumo com duas vezes mais nicotina qo que o normal. 

A nova variedade, identificada como Y -1. contém 6% de 
nicotina. contra -2,8% da planta comum. , ~ 

Antes de trazer as sementes para serem cultivadas no sul do 
Brasil, há oito anos, a B&W tentou patentear essa espécie nos Es
tados Unidos, mas acabou desistindo para não _ser acusada de estar 
aumentando os teores de nicotina ;nos cigmros. 

No Brasil, a patente foi registrada no Instituto Nacional de 
Propriedade Indnslrial (Inpi), do' Ministério da I:ndúsuia, Comér· 
cío e Turismo. como o·mímero, PI- 9203690-A. 

Investigação- Desconflllda de que o fumo supertlicotinado 
estará sendo adicioDado ao cigano americano, a Food and Drug 
Administration (FDA), responsável pelo coDlrole"de. alitnentos e 
drogas. começou a mvestigaro y -1. 

As suspeitas do FDA se confi:miaram. "Mesmo sendo um 
prodniO de comen:ializaçlio ilegal, a Souza Cruz chegou a exportar 
US$600 milhões em folhas de fumo Y -1 para os Estados Unidos", 
atesta o diretor do InstibJIO Nacional do Câncer (Inca), Marcos 
Moraes. 

Por causa da adição desse fumo em a).gumas marcas ameri
canas. o Congresso dos Estados Unidos instalru uma comissão 

parlamentar de inquérito para investigar o caso. Os p<irlamentúes 
decidiram proibir o Y ~ 1 naquele país. 

No Brasil, a Souza Cruz garante que deixou de produzir o 
fumo supemicotinado em 1992. "Foi apenas uma quantidade pe
quena para atender a um pedido da B&W". argumenta o assistente 
de Comnnicação da empresa, Elias de Sousa. . 

Em caso de dúvida, o ministro Adib Jatene avisa que a pro· 
dução do Y -1 "é ilegal". 

Amoníaco ajuda a acelerar vício 

As indústrias de fumo estão adicionando amoníaco ao taba
co durante o processo de fabricação de cigarros para aumentar a li
beração de nicotina e, conseqüentemente, Viciar mais rápido. 

"A folha de fumo está sendo tratada com amoníaco. A subs
tância h"bera mais nicotina e, portanto, vicia ·mais rápido". denun· 
ciaram o ministro da Saúde, Adib Jatete, e o diretor do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), .MArcos Moraes. durante o lançamento 
da campanha de combate ao fumo dp minístério. 

A campa..Ilha, que faz parte da. semana nacional de 'COmbate 
ao fumo, está sendo feita em escOlãs e universidades com a distri· 
buição de cartazes e a realização de palestras. 

De- acordo com o miriistro Adib Jatene., o Ministério da 
Saúde não adotou restrições mais fortes ao fumo porque a Constl
ruição s6 permite que isso seja feito por meio de leis. 

Mas o ministro diz que apóia todas as propostas que hoje 
conem no Congresso. 

Marcos Moraes reconheceu que as campaDhas contra o 
fumo poderiam ser mais agressivas, mas aigumentou: "Se tivésse
mos os mesmos recUISOS que as indústrias dispõem ·pa13 f~ suas 
Campanhas, com certeza nossas campanhas seriam mais agressivas". 

Consumo subiu 127% desde 70 

São Paulo - O consumO de tabaco no Brasil sub.iu, entre a 
década de 70 e _a Ele 90, 127%, enquanto que a população. nomes
mo periodo. aumentou 55%. 

Em 1970, para cada grupo de 13 homens fumantes havia 
uma mulher. Vmte anos depois, segundo o professor de pneumo
logia da Pontificia Unive!sidade Católica de São Paulo (PUC_-:
SP) José Rosemberg, essa relação já exa de 1,1 homem para cada 
mulher. 

Esses números foram apresentados ontem. Dia Nacional de 
Combate a6 Fumo, duranú~ a cerimôriia de oficialização da ComiS
são Estadual de Prevenção e Controle do Tabagismo. presidida por 
Rosemberg. 

A resolução que cria a comissão foi assinada pelo secretário 
estadual da Saúde, José Guedes, e vincula o novo órgão à Divis~o 
de Doenças Crônicas não transmissíveis da Secretaria Estadual de 
Vigilância Epidemiológica. 

''Vamos atuar em vários campos, sempre com um caráter 
educativO", afnmou Rosemberg. A primeira medída da. nova -co
missão é levantar o perfil da população fumante no estado. 

''Nosso grande objetivo é sensibilizar os adolescentes e as 
mulheres. que constib.lem boje a população que mais adere ao ta-
baco", explicou. · · 

Escalada perigosa 

1,1 bilhão de fumantes no mundo 
30,6 milhões no Brasil 
2,8 milhões de fumantes brasileiros têm de 5 a 19 anos 
32 mil têm menos de 10 anos de idade 
O fumo o responsável poc: _ 
90% das mortes por câncer de pulmão 
85% das mortes por enftzema pulmonar e bronquite 
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80% dos casos de infart~ fatais em acfu.Itos com menos de 
50 anos 

55% das mortes por derrame 
~% das mortes por doenças do coração 
Fonte: Instituo Nacional do Câncer 

Bird cancelou rmanciamentos 

Desde 1992. o Banco Mundial (Bird) não concede mais em
préstimos aos-plantãdores de fumo, nem aos fabricantes de cigar~ 
ros, nem fmancia sua cOmercialização. Também abandonou quais
quer tipos de investimentos nesse setor. 

Essas decisões foram tomadas depois que a diroção do BÍÍd 
reconheceu os efeitos prejudiciais do tabaco sobre a saúde, adotan
do uma política oficid sobre o finDo. 

Os países que têm na indústria fumageira sua principal fon
te de riqueza, principalmente para agricultores e ttabalbadores, o 
Bird adotou. uma política especifica. · 

A estratégia é estÚnulpr a dive:i:Sificição de cuinuas agríco
las e abandonar a produção de fumo. 

Pesquisa do Bird mostra que, em termos mundiais, o consu
mo do fumo e seus derivados provoca um prejuizo anual calculado . 
em USS 29,8 milhões e uma perda liquida de US$27 ,2 milbões 
para. a ecoJJ.omia mundial. 

Os 1,1 bilhão de fumantes do planeta consomem, a cada 
ano, cerca de sete milhões de toneladas de tabaco. 

Mas o prejuízo maiOr Vem com oS gastos com a saúde, as Ii
c<nças pata tratar das doenças provocadas pelo fumo. A perda li
quida. nesses casos, ultrapassa os US$ 200 milhões ao ano. (LA) 

Projeto j>revê imposto de 20% 

Está -frairi.itando no Congresso um projeto de lei que ~en-·. 
ta a alíquota de imposto para os cigan-os de 2% pam 2()%., . . 

Essa tese é defendida pelo :m:inistrO Adib Jatene, que tam
bém propõe a retirada do cigarro e das bebidas do cálculo do índi-
ce de inflação. · · 

A pedido do Ministério da Saúde. 3 Fundação Getúlio V ar
gas (FGV) está preparando um esbldo sobre o impacto do 'aumento 
dos preços e dos impostos na econoDJia. 

Jatene também quer sabe! quanto a Saúde' desembolsa para 
tratar os danos provocados pelo fumo. _ 

O ministro admite que as medidas contra o CODSiimó e limi
taçõe~ à propaganda do cig.uro ainda caminha_m a passos lentos. 

Ele concorda que é difícil enfrentar o Iobby das indústrias. 
''Mas estamos conseguindo aos poucos". · 

Para agilizar a tramitação dos projetas de lei sobre esse 
tema existentes no Congresso, Adib Jatene prometeu "empenho 
pessoal''. · 

Apesar da lentidão das ações, no ano passado o Ministério 
da Saúde recebeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) um 
prêmio pela realização de campanha contra o tabagismo. (LA) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. na forma do art. 14. 
Vll_do Reginiento Intemo. V. Ex• dispõe de cinco minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (SP. Para uma comunicação 
inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, constitucio
nalmente, é de competência desta Casa Legislativa autorizar 
operações extemas de natureza fmanceira, de interesse da 
União, dos Estados, do DiStrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios. Por força dessa prerrogativa, o amplo e irrestrito 
conhecimento dos termos_ e condições envolvidos em transa~ 
es fmanceiras internacíOD.aís, ·everltlialmente cogitados pelas 

Unidades da Federação, resulta em interesse legítimo do Senado 
daRepública. -

Estamos informad_os de que cartas de intenções vêm 
sendo ftrm.adas entre Estados da Região Norte do Brasil e 
uma empresa_ com sede_ na capital Colombiana, denominada 
Mobil Ami Research~Colombia S/ A; com objetivo de alocar 
recursos oriundos de empréstimos oferecidos pela citada em
presa. Queremos manifestar à Casa nossa preocupação quan: 
to à possibilidade de que interesses alheios à Nação brasileira 
possam estar embutidos nesses contratos bilaterais, em face das 
implicações que resultariam do cumprimento das garantias ofe~ 
reciclas pelos Estados devedores. 

Um exemplo disso é a proposta: de contrataç.ão pelo <Jo.; 
vemo do Estado do Acre de um empréstimo de US$165 milhõ
es, oferecido pela empresa MOBIT.. AMI Research Colômbia 
SI A, com garantias a serem oferecidas, nos termos da Carta de 
Intenções íumada entre as partes em 04 de abril deste ano, que 
incluem a cessão :- chamo a atenção dos Srs_. Seiladores -. em 
regime de comodato, de parte da floresta tropical brasileira à 
empresa colombiana. caracterizando um artificio - e iss_o _está_ 
dito na Carta de Intenções- para esquivai-se aos impedimentos 
constitucionais que proíbem a hipoteca de terras federais ou es
taduais. 

Tomamos ciência de que o Banco Central do Brasil. bem 
como a Policia Federal brasileixa, vem procedendo a cuidadoso le
vantamento de dados sobre a MOBR.. AMI. o que consideramos 
oportuno e. n~c;>. considerando que aspectos passíveis de 
questionamento quanto à própria idoneidade da empresa envolvida 
~ se fazem observar na análise de sua própria documentação. En
con~~se aquela empresa com pendência junto à Câmara de Co-: 
~o de Bogolá, por não dar cumprimento ã obrigação legal de 
renovar sua mattícuja m~il de* o exercício de 1994, além 
de coostar dos. registres daquele órgão ter sido a sociedade consti
mída com prazo de duração p<Õ-determinado. 

NãO obstaDte apreSentar-se como origem dos recUrsos "a se
rem alocados a emissão ·de bônus da MO BIT.. AMI no mercado in
temacional, o capital da empresa_é de 50 milhões de pesos ~lom
bianos. o que ca::responde a apruximadamente US$55 mil e 500.~ 
em muito inferior às cifras envolvidas na transação. Alertamos, 
ain$ que o valor estimado para. a garantia oferecida, parte da flo- ... 
resta trppical, corresPQnde :duas vetes ao valor do empréstimo 

· pretendido. Alerto que, para Rondônia, a proposta é de 750 mi· 
lhões de dólares.. . . . - ·- . . 

Nessa conformidade, manifestamos nosso voto· de apoiO 
às providênciils que vêm 'sendo diligenciadas pelo Banco Central 
e pela Polícia Federal, junto a congêneres de outros paíSes, no sen
tido de se aclax:ar, à luz dos interesses brasileiros, a real conveniên
cia da conlratação dos empréstimos oferecidos pela MOBll.. AMI 
Researcb Colombia. Conclamo, na oportnnidade. os Nobres Rep
resentantes dos Estados envolvidos. para o acompanhamento aten~ 
to dQ assunto. 

Há denÜncias, não -conr~chs ainda. sob investigação, de 
que esse dinheiro poderia ser originário do naiCOtiáÍlCO ria região 
.em confluência com o norte do País. 

Peço,_ Sr. Presidente, que faça constar de meu pronuncia~ 
meDto os documentos a que me refiro. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA
DOR ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
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TR"i.- A.).- LA FAB ~;ON ~VENTA OE FILTPQt PARA ~010RtS DI -
C OMIH!SolMI ]:llEf<llA Y t;t:NEIIAL LA tl~ ..:llALQiflER '111'0 I•~ Fll IPO!- -
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l~UUSfRlll EU GeNERAL.-- AS!~IS"O, lA SOCJfiJAO POURA OfS~RRDLLAR 
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~r~A~ ALI[VtDADES INOUST~lALf$, CQMe~ClALES Y D! ~,f,ORJA lttNll'R 
k~LAL!DUAPAI CdU El MANlfN!MlENTO V .ERVlCID ne TAI~S fOUl~n•. 
A:H COMO OE SU t!<:PO~TACtON V E~PORUC!Ot;.. ç.) .·· ~A PLANif•U•lli 
pf ARff(llfS úf Tllf•A CLAS:E Y 011 SU E.<PCli!TAC:lOU, PUI'Iflll ~R LA PR00 1JC .. 
~~~N "E MAOE~A OE TOOA CLASE, PRESTAR EL 5ERVt~ID O~ A$fSORIA ltC 
NTLA E~ LA PlAHlAClOH, C~t11VO Y EXPO~TAC!OH ~e nADfRA, AOQUlRIR 
r!F.RRAS A CIIALOUIER TITULO PAf!A REFORESTAr.lOII Y CHeF.!~AI< 'OliO'; 
LOR ArTnM Y rOHI~~ln• UE CP,RAtTER, ClVIL. nERCAUTil, A~MJUJ~l~All 

vn Y LA811RAL QUe TlENO~N A LA AEALilAtlON OE ESTAi ACT[V!UAnt~.-
t;.J .- lA AllQUlhlCJn~ Oe LA 10TALl0~0 O PAR1~ OE LOS DE~fCHU~ CUO 
T~~ n PARTE~ SO~lAI~I ~N OU€ S! OIVtOA €L CAPITAL DE ~CCiffiAU~-' • 
u~ RHPliii!'.Atllllfll'lfl LHlli~UA O O! l'ti!SOIIAS QIJ! !>~ oru~l'tl flE ALClt 1 -

NA$ OE LA' ACliV!OAOEI ANT&RlORN!NI~ ENUMCRAOA~ V LA ~GN~Il 1~tlON 
tiF TAL~R IOt!E~An€~.- E.).-· LA AOQUl~lCIO~ O! AtCI~IIE$ n CD~STl 
TUC[O~ O~ SOCtEDAO!S ANONl"A~ O !N CO~ANO!T POR A~CION!S G~L if 
OCUPE li O! A('3Uf1A·'i "' LAS. ACllVlOACJES: EIIUI'· . S AtllERIORIHU IE (.()· 
MO <:I'IN,;TITIJT[VAS OF.l OeiJfTQ SOCIAL.- DESo ~OLLO TJE"l ii~LttiO •· 
SDClAL, PDDRA LA rn~PA~lA ÇOIISllTUlR POl~CA~ AC~PTARLA~ Ali -
COMO CUALQUIER OTRO ~RAVAM~N REAL RE SUS SIEh '· CF~f9NRh rON·· 
'TRATO$ t•E ARRErH•"I'IleiiTO, COIIIPR"A''" A, US:JFRL'C1"0, "TlCRE>I~. A[) -
QUIRIR TnOA CLA~E OE BlENES ~' Lf~ O INMUFfllES, A 'NOARLO~ L· 
VftHIERlO~, Atfi'TAH PRENDAS R Y ACE~AR Fl'IAII1A5, 1CI1-"<A~ t•l N~RO 
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fiRAf<, ?FI .'lAR, CAI~l". PAaAR H~O.i~H;S-.)I!G. MMHE~ i• tliAt 
qulER • O TitULO ~'.~'tl'l!RCIO O Acp!Fj*"'Lr.S t'f"t9~ .ti vENH ··,' CE
L E SR C.U/>.IiÍ~~h C L ~li' Of •CONi R~s',,a'fRECT ~.'1\\U.f <;.t;f!!HlOl r,,1o;. ~· -
OEST 'OOS,;.fi~;,.~I'PIII'II"ENiO OE~ ~.JETO ,~~fí5Jil'\:.- F.). ' COM~f<A-
VEN1A All'l!fitt~ JB·l!<:lOII !li E<l~~ lNI'IUE-'-&.<ty,~O?lDS :f. E HR,f:R<t:O, 

RA 1 LA, OM111J'If~~ rou· llc'íON tfi ijy.lHAC!Otl 10DA •tA~·E DE-
LA i.ONS tH:G;:I;·~ ·~ TOCA ~~~.-~E OiR' V" HlGEt~H A Y AI1QOI ~'E'<: TI; 

O:f'II"RESA~. f·lM~J:IA .. til . • CO!IlO ~1'-r Fllr~OI\00 !iC EN LAOS S''l J F.I)A 
oes.- E li S:AFltl;i!l tr1 !iS1~ ~Wf , PO!'IRA , ERrE R AOEMAS O~ ~A<. 
FACIJI.TAOE!i A I6A f'lfiiClON!!A~· ·'"1,.),- JII'IR BT~NES Tf~<·OI>t., .. 
:>~Etne C! ETI FCI A ti~FlfllT · :t'RA USO tiVERSION t:J! LA CO~"A•ilA.-
2.) .- IIRGANTZ 'r A014~ AR O'tC O ESTABlECII<IlENl"O.!o IPin\l'io .. 
lrtlALEC. V COREM. L fi(, lt. ,SARIOS A H Oê!'M!ROLLO t•E lA ~CTlVl .. 
OAO :lOClAL .- :J.) ~'41 ERVI!NI TODA CLAS! DE OPfrtAClOfiE <. 'Jt -
CR~Dl10.- 4.).- ~fARAI C ••f~lA&LEC1RlETI1úS Of C~fDll~ v COU 
COMPA~IAS ASCGURAOtJ ~ TO LA$! Of OPERACI~NES.- ~.).· n~~O~·· 
~!R Cl ~US!nNAR&E CON O •LA~E O~ E-~~ESA~.- 6.).- R~Ll~1RAR, 
AOQOIR!R O f'PLOTAR C ÇOHC!SIOHARIA V A CUA~QUlER DTRO tllU~O. 
l11V~N10S J~UU~l~lAL!~ O "~RCAS 0( FA~RlrA n 'f eon~R~!D, DJ~UJaS 
V "DO!L~S INOUSTRIALES V ÇUALQUI!R OTRO BifN n(LACION~DO CDN lA -
"RfiF•lEI!IH! ltllltiSllltJA<.- 7~).- TRAII&lGlR, Of5!~HR Y AI'ELA~ LJECl
'HONE" OE ARtHTRAO•>IIE'õ O Of AMIGASLES r.CMP·OtiEDOil~<; EN L"'S CIJI' "-Tl~ 
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~.).- rEtE~RA~ LD~ CONlRAiuS QUE 1lENOAN ~ OE$ARRCLlAR L05 FINES 
,OCI~L~~.- ~.).- FIJAR ~A POLITICA OE LA SOCIEOAO EN TODD~ LO~ 
,,~l;.,rw<; IrE ~.11 At:õ JV111M>, ADOPTAR PLAII!"S r PROGRAI'IAS OE ACC!Otl· Y -
GRGANlZ~L[ON ADRlNI5TRATIVA Y DICTAR ~US NORMAS Y RtGLANENTACIO -
Nf~.·- PBR L•> TA~ll>, ~EIIlRO OE ESTE OROEII DE lOEAS PODRA CREA~ 
LO" GARr.u,; Qlf>: ,JUZHU! NECfSAR!OS PiiiRA H !IUEN SERVIClO DE lA ;;o -
Cl~DAO v t~lrA7 nEsARROLLir Y CUMPLl~IENTO OE SU OBJETO SOCIAL! SE 
oiALA~ :W!i 1\"Ht;I~ACIONES 'r !~EGlR lAS PfRSONAS QUE , ·AN OE$H•"~ riAf< 
LO~.- ~.).- CUlOAR ~UE LA RfCAUOAClON E INV O E FONOOP D! 
LA ~OctEDAO B~ HAGAN DE!lO~MENT!.- f.).- ANilA 000 ID RLLA 
llVO Al ~~~URh COL~CTJVO O~Ll&AlORIO Y ~~MAS CONC IJE~lE A 
LAt LfV~$ LASORA~aS.- G.)~- VELAR ~ UE TODOS LOS t 'LEA~QS OE 
LA $OrJEnAO ~Lf~E~ CUM~LlP~MENT! OE&ERES Y R!!OtVf ~O~R~ SUS 
I<ENUNC[A~;' Y ~ICf:NClAS Y SUSPIIIIO $ Y 0(*. GI4AR SUl RH Al(J,; ..• -
H.) .- ~RhE.IITAR A lA ASAI'I~L ENERAL ~ ClON·~~~S, E );SESIO -
.... ~ •• - ........... ,.. ........... ,. ..... ,.. ,. ... ~~~. ....... ~·. • .... .., .. "' .. ,. v. r. w ... ~ ~~:~·~~" .. ..., • .,.. 

A•••••••••••••~·······- ···~··M~ k M~k·············~ -~A·· 
. •• .AHNt; ror~ E~TA :;o r AO ~O HA .cdM~tJIIt· O CON LA OBL16AClON . ... "" 
•• lEt;AL (I~ R., AR l'tAl~·'n'ftCANllL OE~OE 1~. •• 
... .,.. • ,.. .... ,..,. • • • • .. •,..,. ... ~~o • •~~> •~~>• 11o ~~~ • • •• •• *"'•• •" ,.,.~_.; ~~7..,""., .._ w~ t "'"" '11'.'11; • 

•••~•••••A4~ •••·····~ ~·t= ••••••• k···-~~~~···~~ ~.~~~--~~ 
llF.S llPOTtJ AS, .. lfL INF"-~?.i:OETALLAOO S~B. ~·t.A·•ARCH/1 C• !,l1Clt·· 
vAli ·1 !<011 ~ L!\~~11.Ü(JVAt\hti~S QUE COUV u *'o4ft"IRCJDUClk1P EL ME -

__ .JOR >;f!~V te .. O' .i?:"~\tt}'!IJ.IHERdfS .- t"' ~· ~ESJON!l.[i(1';Íc~AORO 1 NAr•J,fi~ 
~!!HE f4l A~ '' L{l·~•i.~"\fU L AC{OtiAD01l~;,..;t-:rs Pi!lT ~r~}l"t.~'fRNI! N1 EJ,.::~·'oi 
CHA'> S~S[•lN ........ r.!~tl~l VI$11~t)1' L~ FR !~piA QUE LO -Çf~Mf -
•~iliiVE11lE14H, ~~~«~!'(,IQ"RS~Lf NDEI!C:1 oG ··~ENCIAS U lCl!IAS -
OE t.A ~tl!:IfOA Y ~ .. ~Et~ . AlUA -· . AJE-'S QU ESE.N I'Rtci 
!>Oio PARA lil CU Ll.Nl ' O!IJ!w{( n IAL.~ J. ~ CCJIIST11U!R -
GRIIVA~~IH(~ liiPO CA~·k1lS I!'RE~AIIfrcr~ RECtllt • lNERO EN I'IUHIO •• 
Hôi$lA !11111 rliAU1J EQ~l\lAlE~l- lllfllTOS . 1fa) SAlARJOS tl!tlli'IOS 
LEI;ALE,; I"~NSIIALI:~; I)R tA9A!él'iJ CtON.- ANDO LA CUANT1A n•:fL•A 
A lO~ QllllllEIIl(l"~ ~OJ;..f~(\RfUS l'llNl:.iWf!GAL!S MENSOALES, Dc8ERA 
TtiiiER AIJTOtUZACIOti"l'(ft·.t,~NTA OI~ 'fvA PARA !l EFECTO.- ~. J .-
f.LifllRA1AR A IIOIIF<Ro ri~\~'A SOCH0~11''"0EIIlRO DEI. GIRO ORD.tiiAIIlO oe ... 
i,t)~ NE•;octüS, DE r.ONF'lii!Ml*O~Pfl t.O$ PRE"SUPUESTO$ Y TE.RilTNO~ IrE -
E.HCIIC1tHI llE UI~< r.llSIIOÍ.\AP 01s'ÃDO$ POR lA JUtfTA OJR!CT!VA .- EL GE 
RENTE t>I1DPA RtH•UZA!I li~R !lHE OPERACIOIIES OE CO~If>RA\IENl"A Ut .... ,. . 
A(TlVOS rlJO~ HA-TA POR UN~ CUANTlA lQUlVALENf! IIE V!lNTltlNCO -
(25) RALARtoS ~lNlMOS LEGA.ES MEN$UAL!S VIG!NTfS.- CUANDO LA -
CUAN11A f•t~UA E•rE MONlO,;OE~E~A 08lfNfR PREVIA AUTORllAtlOH DE. 
LA .l\IIHA OIRE.rrtll/0.- (.,) ... CUI<IPL!R LAS Oi:MAS FUNCIONE$ QUE L E -
ASIGHf IA A•An~L~~ QENERAL.D! AtCl0Nl$1~S Y LA JUNTA DlR[tTIIIA V 
~A>i QU>: l><lR I A NArURAL!ZA ~E SU CARGO, LE. COIIRESPONDAN.· foi.)···-
PH!SErllAR A LA :iiiiiTA OlRECTlVA, OEillRO OH IJL llr'!O lltl11ESliH D~ CA 
QA AfiO, UN PRESUPU~SlO OE ~PEAACtONES PARA ~L AnO SIGUJINI!.· LN 
El EJER~ltlD ~E su~ fUtiCIO~ES.- EL GERENTE PODRA, Of"TRO OE LOS 
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nma~ -
Huy complaeidoa da 1~ aprohaei&n por la Asamblea L&aialat~vo del ~tado de! pro
srua Proderon y da la Uc:l\ncia para contra.tu el ~>mprltstito da US$750.000.000.00 
.. mayor!a notaria de diaciaieta (17) votos a favor •• compaaina con el t1tulo dol 
per.:l.6d:I.Co Alto Madeira. 

IIUKAlMA . 
Eaptramos q11a el aaftor WlR'l'ER DB ANDRADE 00SIII1) en la reuríilin de la pr&x1ma semana 
tu !rasi1ia puada auministrar 1aa infcr~cionaa neeesar1ae acbre al contrato eon 
Roraima • 

Fua muy sratc baber podido converaar eon Petronic, con u.ttd y eon au. demie açÓmpa
ftantea en Doaot6. 

ESTADO III ACIII 
Reeibimoa en au fax ia referencia nl. Gobernador Oriair Came1i que eati un viDjo por 
al a:rrar1f.lt' '1 d• cu conv.,...c:~.ci6n aon l<> acollnLta l·l:i.rilr..loll Chof.i..:. üu Cub;S.noto do /l~:r11. 

La compollla Hobil Ami Reaaareh S.A. •• vtõ ohl:l.aada 11 prescindir de los servieioa 
dal aenor JOI P!!PLBS por laa aieuiantaa ra2onea. 

1, Preeent6 a eonatderaciõn de la eoapaa!a un esquema en no.bro de uno coapaAla 
·, ·.s.I.P. ~uo pcrttneca a su hermano r de un ~~n~r A~•r~tln v d• vn rrunn vftnft7.n-

1aoo-curaza~•no que no pue4a exiatir on la realtd•d r coincide oxoctamanta con 
un1 optraei6n reciento que hubo en Europa en que ~or madio da un .. notaa da un 
l.lartco Checo •• raali~6. Ullll utala r•or mil millones da d6larea, 

Al presuntur por 1•~ rafaranciaa del grupo vtnelolan~cura&alufto no bubo ni 
atqui•ra la m!nima refcrancin comercial. 
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2. El ui'lor p:rJ!ft.ES carece da loa rub elementalas conoeilllientoa Unaneiero•, 

3. Su propenst6n a!. alcoho~ os demas:caào alta Y lo hace tn ocasriones delirante 
a iraaci ble. Eata conducta e a cont;raria a laa nor11111a de la c.OGipaA1a, 

4. La retol.uci&n para prescind:l.r de :tos aervicios del &aiicr PEBPLES luo apro-
beda por unaniall.d&d do l!Ja ~ucos ele la Juntct Directiva. 

Por otra parte e1 doctor OSCAK CUEVAS presidente de la Juntp Directiva de la 
eompai'lla ha 8ido un eficiente y muy cupaz funcionario •u• ha auiedo al ,rupo Mebil 
Ãmt durant~J loa Gltimoa d1az eac5. Ea abosado, economiata, to61oao J aacritor pd
blico mur eonoctdo, 
El doctor CII!Yü carece de propPl'leieon•• al iol.,;.ohol, al cigarrillo y a lu droa••. 

La •sradacer!a preauntar ol !atado de Acre ~uál ea la aituaei&n,d.t contrato fir
lll&do entre nuutra eomp&il!a T ,.. 9etlldO, 

Mu)' atlntamante, 

PAlÁCIO. 
RIO BRANCO 

CARTA DE INTENÇÕES 

Consider.mdo que o Estado do Acre, República Fcdenttiva do Brasil, deseja 
pmporcionar determiuadas melhorias públicas e de infra-e~1rutun1 para o beneficio 
ecomimico e social dos seus cidadãos: e, considerando que a MOBlL AMI RESEARCH 
COLOMBIA S.A; (MOBIL AMI) deseja pmvcr o necessário limmciamento para 
concretizar as mencionadas melhorias; c como resultado disto. e:;tc acordo ê aceito por 
ambas as parte.'!. 

O E.~tado do A~e identificou especl!ica e claramente determinados projetos 
que necessitam 'de linanciamento. Esses pn~ielns incluem: aproximadamente 1 000 (mil) 
quilõmelros de elo-mulas de rodag~:ns que irá completar a pari" relativa ao Estlldn do Aerc, 
da Rodovia Transcontinental Projetada, que irã ligar o Estado do Acre aos mercados da 
costa do Pacifico; Rudoyias secUlldárias pará comunidades atualmente isoladas, maquinário 
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agrícola, agricultura c pecuária c até 2% do, montante total destinados a projctos ecológicos 
ou ligados a ecologia, acrescidos dos custos c rcmU!leração. - - - - --

Total estimado do capital requerido: até l!SS 165.000.000,00 

A MOBII. Al\U concorda em emprestar ao Estado do Acre um total de até 
USS 165.000.000,00 por um pcrlodo de 3 anos. Os rell:ridos re~-ursos estarão disponíveis 
cmbassados numa progressiva c adequada provisão projeto a projeto numa base de 
aproximadamente USS 55.1100.000,00 ao ano. 

A taxa de juros tl ser paga pelo R5tado do Acre à MOBlL AMl por este 
empréstimo, será determinada pelas 1aX;115 correntes pr.tlicadas no mercado e que devem 
mostrar-se. competitivas com as. taxas estabelecidas para riscos ~;mUares (estimativas 
r..rt.oávcis indicám uma variação de 8% a 11% a.a. ). F.ntrctanto. a MOBIL AMI concorda 
em desenvolver todo o e5forço paru assegurar o K~tado do Acre a .tm:nur taxa disponível. 

Também, as la.'tliS de juros deverão estar alinhadas com as taxas 
eventualmente negociadas que a MODIL AMI dever.:\ pagar sobre a proposta emissão de 
hônus intcmucionais de I O anos, ao qual a MOBIL AMT, usando seu bom nome e crédito. 
iní ~Tiar com o propósito de gerar o subsll!!'cial montante de. capital necessário para 
iinanciar os projetos do Estado do Acre. 

transferidos repasses do Fundo de Participação dos Estadôs (FPE) do Governo Federal 
Bra~ileiro de aproximadamente USS 3.000.000,00 men~ais. que serão depositados com 0 
propósito de garantir pagamento dos juros e a amortização do prin'cipal do empréstimo da 
MOBILAMI. 

O Estado do Âcre criará um programa de desenvolvimento pam alocar 
recursos e desenvolver projetos dentro da área do Estado do Acre. 

O nome oficial estabelecido para este programa estadual será PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ACRE (PRODEACRE), o qual irá 
reunir todos os recursos e irá direciona-los para todos os projetes de: estradas de rodagem . 

. agricultura c rodovias secundárias do Estado do Acre. 

? - O PROllF.M":RF. serâ viabili;;:aoo fmanceiramente através de urna 
combinação de injeção de capitais. incluindo recursos externo ( como o empréstimo da 
MOBIL AMI). substanciais fundos do Governo Federal brasileiro, recursos do 
orçamento do Estado do Acre e outras fontes de capital disponíveis para o Estado, 
incluindo aquelas resultantes dos investimentos do FWldo Especial de Desenvolvimento. 

3 • O Estado do Acre. através do mencionado PRODEACRE. crianí um 
Fundo Especial de Desenvolvimento. que_ irá concentrar o volume dos recursos do 
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PRODEACRE direcionados aos projetes !inanciados pelo- empréstimo da MOBIL AMI. 
Especificamente. este Fundo Especial de Desenvolvimento reunirá c administrará os vários 
recursos disponíveis para o pagamento dos juros e a amortização do principal sobre 0 
empréstimo da MOBIL AMI. 

O Fundo Especial de Desenvolvimento será dirigido por wn Comitê de 06 
(~i•) mombroc. Tre• ml"mhrn~ nn r.omitê deverão s,er designados pelo Gonmo do 
Estado do Acre e 03 (três) membros deverão ser desig11ados pela MOBIL AMI. u 
comitê deverá providenciar um relatório anual que revelará o status dos projetes e dos 
recursos de financiamento. O efeito dessa medida é prover o Estado do Acre e MOBIL 
AMI do conhecimento completo dos. projetes financiados e a inteireza dos recursos 
consolidados como garantia do pagamento dos juros sobre o empréstimo e a amortização 
do principal~ q!lando devido. ' 

4 - Para assegurar a viabilidade do Fundo Especial de Desenvolvimento. o 
Estado do Acre deverá aprovar. através da Assembléia Legislativa do Estado, a inclusão da 
alocação de receitas em todos os três estatutos sobre impostos estaduais: A) Lei 
Orçamentária. B) Lei do Plano Plurianual e C) Lei de Directrizes Orçamentárias. alocações 
essas que serão aplicadas especificamente com o propósito de pagar os juros e arnorti7.ar o 
principal do empréstimo da MOBIL AMI. • 

_____ 5 - O Estado do Acre devera matcar com a ~.:uu-.vo.:lâftcia o conhP.riml"ntn ela 
MOBlL AMI um agente tinanceiro especial. que deverá ser o operador do Fundo Especial 
de Desenvolvimento. As atribuições do agente financeiro aeverão incluir o pagamento nas 
datas dos juros e da amortização do principal da MOBIL AMI. o gerenciamento 
responsável dos investimentos do substancial total que será mantido no Fundo • e a 
supervisão dos projetos de desenvolvimento. 

6 • Uma das _mais importantes atividades do PRODEACRE sera prover. 

O Estado do Acrc d~vcra aplicar os retomos antecipados d~sscs 
inv~stimcntos, juros e principal como tll!pósitos adicionais na conta du Fundo Especial de 
l>e.~envolvimenlo. E~tc empreendimento está dcm:uhado piiiii num~ntar substancialmcnté 
os recursos alocados com n propósito de gamntia do empréstimo da MOBIL AI\U e 
proporcionar o crescimento dos ativos ul!ntro do Fundo que serão u.~dos para emprego ~m 
investimentos financeiros convencionais no mercado • os retemos s..riio adicionados ao 
l'undo - ~~-sas atividades serJ.o direcionada.~ por decisões do Comitê de 06 (seis) membros. 

O Estado do Acre concorda que o montante das receitas que contribuarn 
para o Fundo F.~-pecial de Desenvolvimento dever.í. ~r ajustado scme~ir.ilrncntc como 
proteção contru um possível infla~o no Brasil. 

7 - Vi!tto que a Constituição Br4Sileira proibe a hipoteca de terras federais ou 
estaduais. Acre, como. alternativa. concorda em iden!ilicar c sujeitar ·a um véiÍto artificio. 
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!egãlconheciuo corf!q __ Comoda_!o, propriedade (tloresta tropical)_ qile ilcVcrà ser retirada de-
cxplõCação. danos ambientais c ecológicos. ·o volume da _d_csignada propriedade, ou ativo, 
deverá ser apropriadamente avalia~_(i-até _wn montante igual a dwts vezes' o~otal do 
em;;;:t\stmio~ Ia! atiyo esta)u:ordado, de,:erâ pcrnliiõêcêr süjeito á(i Co!Y'o2_ato pelos dez 
anos de-empré~timn:õüaté o tempo cm_qué o principal_do emprésilmo seja runortiziido 'nâ" 
totalidade pelo Estado do Acre paraJ!. M:OBIL AMI. Fica adicionalmente-~nten-dfdõ_(juc· ~ 
cada uma das partes concorda-com o arranjo acima mencionado. dados a suas implicações 
positivas no meio runbicntc c na ecologia e. não obstante, está acordado que uma pesquisa 
adicional é necessária para estabelecer um tnetodo legalmente preciso par.t. realiwr um 
objetivo dentro das limitações soberanas da lei brasileira. Fica antecipado que a solução 
detalhada estará disponível par.t. ser incluída no contrato definitivo que irá suceder esta carta 
de intenções. · 

8 - O Estado do Acre deverá prnvidellCÍar para a MOBIL AMI suas 
--próprias garantias de pagamento dos juros quando devido, e amortizar o montante total do 

principal do empréstimo ao termino do período total do mesmo. Adicionalm~nt~. não -., 
n~cessário que o Estado do Acre endosse a emissão dns Rõnus da MOBIL AMI c nem é 
necessário que o Estado du Acre devida com a MODIL AMI a responsabilidade de honrar 
os termos da emissão dos llônus. 

9-Os bens que a MOBU, AJ\fl receberá cm Cornodato do F.~tado do Acre, 
pot dua" ve7.es o valor do empréstimo, c o pagamento do principal c juros desse 
empréstimo scrao depositados num Fundo l'iduciário quc><:stará apto entre nutras funções 
espcclíicas a dar ao Estado do Acre os recibos c!e pagrun<.:ntos e cancelar a escritura do 
Comodato ou reclamações contra os ati vos ao t~ino deste relacionam~nto contratual. 

A a.~,;natura por ambas as partes desta Carta de Intenções pretende 
proporcionar termos c condições especifica.~ que deverão ser colocadas no contrato 
definitivo, o qual de"~;erá ser oficializado, sem demora, em conformidade, por todos os 
meios, com a.~ leis lkreanas, brasileiras c internacionais aplicáveis. O referido contrato 
delinitivo deverá ser sub111ctido ao CoUM:Iho Direlor da MOIJIL AMI. 

No caso da MOBIL AI\U estar inabilitada a sentir-se plenamente satisfeita 
com a avaliação dos processos de cálculos dos propostos atidos caucionados- c Estado do 
Acre estar inabilitado a sanar qwtisq~r deficiências relativas a c~ então, n~ste caso, a 

gerenciamento das garantias fiduciárias, agindo como administr<~dorallacililadom do 
íinanciamellto do projeto. etc. serão retirados do provim~nto do referido empréstimo e 
~stão em conformidade com os padnles aceitos intcruacionalmcntc para serviços similares. 

A MOBIL AMi e o Estado do Acre, em qualquer aspecto cuncemente ao 
n-JarinnAml"ntn fJrnpn'ifn . _ Íriln 1''1'f"l'ilil~tffil'llt"' mfrmr·<;!~ ria Vinlll('Jin rir. Cll!iiÍ~CJII~r lt:i~ 
brasileir.t. ou intemacil>imf. potcricialmcntc aplicáveis, no que concerne a pagamentos. 
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restituições. subornos ou quaisquer outros induzimentos ilegais. não importando a 
jurisdição onde tal fato ocorrer. 

De acordo: 

Ao 
Exmo.Sr. 
OrteltC....U 

\ 
. • : . 
~:; . .. .. . . = l . : .. • • .. lil .. i . .... 

; . ~. : .. 
. I;; 

' .. 

Ri<l Br.mco- Acre, 04 de abril de 1995. 

•• r I das ....... ................. 
R~~~-~~0~~·
Ea; talt'F • 

I 

Porto Vtlho, 21 de JUlho dt1111 

Governador do &atado do Acre 
Fu:: (oet) 22t .. 040 

Eltlmado Govamador CII!MIL 

Estive nc•nt•m•nt• •m Bogotl , como lntqrlnte 
de uma comitiva de» &atado de Rontl&nla, para uma '"'' da reunl6at com • 
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Mobn Aml aobre projttoa J~ em andamento • nova oportunlcttdla de 
lnYutlmento no Ettldo. Na ú11me roda•., .,,,,_.. ae no .. o Ntomo, IIYe 
uma r.wlllo particular com o Dr. Ouar cu.nc, PrNidtnte do Conttlho 
Dntor de Mtllll, ela qual p1111clp.,..m o tr. HOIIterg H-.nn, Gtntl'de 0en1 
da empren t o Dr. Petrtnlo FIITIIra tou.a, Dlrltor ~trll elo DIR-RO. A 
prt111191 do Dr. Pltltnlo dtYIIHe • lntonna91d conftdtncllla a HNm 
,...ada i MMI!eotn a empnaa IIP ConeUitorta ellatemu, que"*"' i 
tnta .... ntiii'Diqln dllnlntellgurn tempo, 

O Dr. CUIYtta moatrou-ea multo prto11111P1110111om a 
fila dllrlforma$111 aoln o .ndlmunto c1at proYidlncha a atram tomada 
pilo tr. 00111 rt119lo t Carta dt lnh~l .. , como 1 cr1aOIO dO PIIOD!ACR& 
I o pteldo de eut~lo i ~111'1111161a LtglalatiYI p .. I contraolo do 
tmpl"éatlmo, proYidlnotae Htu Ji tomadu por llonct6niL Na ocut1t. foi 
1011G1tJC1a a minha lntervtftllnchl Junco ao Ir. ,.... o levlntamtlleo cSI 
aJI\IItloi Ji que lU havia plll'tlclpado da MIIOCtaviO Oltlfnll. 

Por outllo do 1111u rfltomo tentei cont~to com o tr. 
por tallfOM I fUilnfonnadO por IUI tliiiUorla, mala prnllll!Mià pata.,._ 
,.. .... di que o Sr. •atava ~:lo • 11'111 o •· tarte I'ICIIIIdo uma ..ta 
envllda pelo Joetph Patpln, com colooatln nlo multo 8111tOHI 101n 
a Molll • 01 CU.VII. ~ lmportanle ,......, que, aqui 1111 Rondlnla, 
t.-6m rtcótmos oorruponcllncllt do Sr. Petptts to1n o me11110 ufil'lto 
e, provavtlmlntl, oem o mnmo teor, 111m que lato ._.. .. dlnoa • 
lliiiOIIai.... -

lmadlllllllltntl pu .. l um fax i Mobl l'llllltnelo a 
lnfotmqlo NCiitld-. •ollcltendo t~UI fo••• mYIIda uma comtpondlncta ao 
Ir. que explldutt qualquer mlll tnttndldo • QUI ooloca11a, di m.,.lrl 
chn, o lnlwl111 ela MoiJII "" muar o que eltava ftrmlido na J6 altltda carta 
clefnllno&L 

lltolltf di MOiall Ulll fax lltlMdO pOr Kollmg 
HIIIIMit, do qulllsllnYio c6plll, CJUI me ,.,. .. batlntletclv1ialdor •obN 
o er. Joaph PMptta, Clllde a 111111"'" aollclta, novanentt, tnfonnath• nlo 

·IOCIIIIU aoln o lltldo do AMI, o:omo tiiii&Mm tiObrl o lhtaclo de Rol'llm& 
· A lnl!ll'lllllo que mi floou, GoYirnldor, flldl que a 

Molll ,........... firme na poli9lio flnnach na Ca'te • lnltntll• • •'*' 
pronta a f .... I .... plrta no ICDI'dO, QUIU'dllldO, tio IOIIllntl, O dellnrolar 
dn paa•u lepl1 ollftpt6rtot fiara a lfltlvqlo do •llllriltlmo. Dieta 
forma, aollalto ao ar.. Ulllll IIUI&Inctt, ,.,. podennoa aprofundar o ""' foi 
OCIClftrllllh IIII llogati. 

lhm ~ p ... o momento 1 reaJtando o noaeo 
Hllllmanto III lftlllllta eltlma • IJ•tntldtraole, 
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A SRA. BENEDITA DA Sll..VA- Sr. Presidente, peço a Ao retirar a referência ao genoma. qlie ilada mais é do que ;f 
palavra, como Líder. soma dos nossos genes, permite o patenteamento de qualquer 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. Ex• tem a gene, inclusive o humano, desde que não esteja tal como encontra-
palavra, como Líder. do na natureza. 

A SR". BENEDIT A DA SILVA (PT-RJ. Como Líder. Pro- Qualquer alteração que se faça em uma parte de um ser 
nuncia o seguiíite discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- vivo, poi exemplo, na codificação genética bovina. poderá ser oh
dente, Sr"s e Srs. Senadores, costumo falar de improviso porque jeto de patente. Como a engenharia genética se desenvolve a pas
penso ser melbor: para o comportamento que tenho em tribuna. No SOS largos, a partir desta parte alterada e patenteada. pode-se gerar 
entanto, hoje não o farei porque o-assum.o_é_de tal ordemimpdr- o todo, ou seja, a vida. 
tante e sério que não quero perder sequer o que imagino e penso -- Este simples exemplo não pretende esgotar um assunto tão 
com relação à decisão que fOi támada pelo Rela:tor dessa matéria, complexo como este, mas tem o objetivo de chamar atenção para a 
pois o improviso iria prejudicar consideravelmente o que tenho a importância da decisão que estamos prestes a tomar. Nesta questão-
expor. não pode haver govemo ou oposição, pois as iinplicações éticas. 

Vou tentar ser sucinta na minha leitura. até pótqtie actedito morais. econômicas ou juridicas transcendem os nossos compro- -
que esta Casa já se teriha inteirado dessa situação, mas não pcxle- missos imediatos. 
ríamos deixar passar no dia de boje a matéria cOnb.ecida como Lei O SR. ROMEU TUMA - E religiosas, Senadora Benedita 
de Patentes da qual tivemos conhecimen.to boje do parecer do Se- da Silva. 
nadorFemando Bezen:a, . A SRA. BENEDITA DA SILVA- Religiosas. também. 

Quanto vale a Vida? Poderia alguém proclamãr-se detentor como lem.bra o Senador Romeu Tuma. 
de algum direito sobre qualquer fOima de vida existente, ou que Por que não nos utili:zamos das salvaguardas introduzidas 
venha a existir na terra? Estas são algumas das questões que nos no GATI. negociadas durante anos entre mais de 160 países? Por 
têm preocupado ao longo das discussões- que estio se dando em que estamos recebendo ameaças de ieta.liação se não o íu:erm.os'9 
tomo da lei de patentes. Se para alguns parece absunlo tais ques- Explica-nos o 'Ministro das Relações Exteriores. Sr. Luiz Felipe 
tionamentos. demOD.Stra apenas que a ética que- se conStrói a partir Lampreia. Mas ret.aliações contra o que. se estariamos cumprindo 
do raciocin.io meramente mercantil das relações: entre pessoas e com todas as exigências do acordo intemàcicmal que regula a pro
povos pode estar passando por cima dos. conceitos mais Clementa- _piiedade industrial? 
res da existênGia btlm3Il3.. Houve um tempO no Bxasll quando se pen- A única resposta que enContro é a retaliàção pela nossa in-
sava que a vida de alguns poderia ser vendida, trocada oo leiloada em sistência em defendermos os interesses do País. 
praças para servir àqueles que controlavam a produção e os neg6cios. _ Temos exemplOs maiCaD.tes que podem sugerir altemativas 
A ética econômica justificava plenamente a escravidão e a sua elimi~ que não a simples aceitação de imposições descabidas. O Congres
oação foi postetgada devido a necessidades econômicas. so argentino aprovou a sua lei de patentes concedendo um prazo 

Agora não temos mais a escravidão, pelo m_e!J.OS oficial- de transição de oito anos para entrada em vigor dos direitos paten~ 
mente, mas a ética dos negócios continua querendo fazer-nos crer tários sobre produtos e processos até então não aceitos. Chegoo 
que a vida. seja ela de pessoas, plantas ou animais. pode ter um mesmo a exercer,>com toda a plecitude. sua independência ao der
dono. um senhor de engeDho moderno. É certo que o acordo do mbar o veto do Presidente da República a esta decisão. 
GA TI determina o patenteamento de microorganismos. Como O Parlaméxio indiano deu demonstraçãO de alta relevância 
signatários do acordo, não poderíamos deixar de conteMplar esta ao mundo quanto à reciprocidade, .e não à ameaça. que deve reger 
nova realidade na legislação -que estamoS disaJtindo. Mas o pro. as relações iri.temacionais entre p:tvos autônomos. Em sua lei de 
prio acordo assinado demonstra a complexidade desta· questão, patentes. introduziu cláusula' que detemrina. que as pateiltes a mi
pois se absteve de dar uma defm.i~ defm.itiva para o patem.ea- croc>J:ganismos passem a vigorar quando os Estados Unidos ratifi--..._ 
mento de microorganism:os. incluindo uma cláuSula que impõe a carem a convenção de biodiversidade, prevendo o pagamento de 
revisão da matéria daqui a quatro anos. Concesleu, amda., 5 anos royalties a transferência de tecnologia pelo uso -da biodiversidade 
de prazo para que os países adequassem suas leis nacionais ao pa- existente nos teiritórios do país de origem dos recursos genéticos. 
~euteamento de microorganismos. mas o Govemo brasileiro empe- Este é o convite que faço: que reflitamos e que votemos esta 
nbou todos os esforços para reduzir o prazQ de transição pam ape- matéria com independência e autonomia, aprovando aquilo que 
nas um ano, a partir da aprovação da lei. Procuramos, na Con:iis- considera:rmoS mais adequado ao País e não aquilo que tentam nos 
são de ConstitUição e Justiça, conceituar com a maior precisão impingir. -- - -
possível os microorganismos, para nãO peirinlir O patenteamento O Sr. Romero Jucá- V. Ex* me concede um aparte? 
de plantas e animais, mas o Governo interfe!W decisivamente no ASRA.BENEDITADASILVA-Commuitoprazer. 
sentido de manter a questão em preocupante indermlção. O Sr. Rp_mero Jucá- Senadora Benedita da Silva, V. Ex* 

Tivemos conhecimento boje do parecer do Senador Feman- traz à baila, boje, uma questão extremamente complexa. Quero 
do B~ que apresentou um substitntivo cujó teor represema- --também aqui extemar a minha preocupaçãO quanto à rapidez e 
um retrocesso marcante não só com relação ao acOrdo que o pr6- contra as pressões que estão surgindo para que o ·Congresso brasi
prio Govemo assuttriu com o relator do projeto na CCJ, Senador leiro vote rapidamente essa questão. Sem dúvida nenhuma. esse é 
Ney Suassuua. mas com relação até ao acordo obtido depois de um tema que merece e precisa. em nome do País, ser debatido 
anos de discussão na Câmara dos Deputados. Se, reJãtivamente a exaustivamente, no sentido de que vençamos não s6 todos os pra
este tínhamos criticas. pois deixava brechas que poderiam vif a ser zos, mas que tetiliamos defeudido a nossa legislação, os mecanis-_ 
aproveitadas para o patenteamento de plantas e animais, o substi- mos necessários paxa que, amanhã ou depois. Dão se teDbam dado 
rutivo do Senador_ F~do Bezerra eijmina qualquer dúvida que passos em relação aos quais não se possa mais voltar atrás. Sem 
poderia existir "quanto a essa possibilidade. A começ<!J; pela reda- chlvida neDhuma, essa é uma questão seriissima. Desse modo. dei
ção dada ao inciso IX do§ 100, que não considera invenção "o xo,nasmiDhaspalavras,tambémalX'siçãodeqtietem.osquereal
todo ou parte de seres vivos naturais e :o:i.ateriais biológicos. tal mente abrir os ofuos do Congresso, abrir os olhos do Senado e lu
como encontr-ados na uatureza". - tar-para que esse tema seja mais debatido e não aprovado a toque 
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de caixa. porque representa uma questão extremameJJ!e complexa 
para o futuro da Nação brasileira. Quero parabenizar V. Ex" pelas 
colocações e dizer que faço minhas também as palavras de V. Ex•, 
no sentido de que possamos debater melhor. com mais prazo, ven· 
cendo todas as carências necessárias para que, a DÍvel ÍD.temacio
nal inclusive, essa questão possa ser melhor esclarecida e para que 
as legislações intemacicinãis -inclusive se complementem. esclare
çam·se no sentido de que tenhamos uma lei pertinente no futuro e 
que defenda os interesses brasileiros. Meus paxabéns pela sua fala. 

A SRA. BENEDITA DA Sll.VA- Agradeço a V. &• 
pelo aparte. Alguns Senad~ têm discorrido sobre este assunto. 
nesta Casa, com maiS Veemência e mais conhecimento do que eu. 
Mas. tenho a vontade e o meu Partido, também. de dar uma oontri
buição para esse debate. Não podemos deixar de nos manifestar, 
não só por conta da pressão que estamos sofrendo em relação a 
essa questão, mas pelo papel que devemos exercer neste momento. 
Não é uma decisão qualquer de trocas de sapatos, quem irá vender 
mais, importar ou expOrtai- esse produto. Estamos falando de vida 
num País onde existe· a foiJ\e, a miséria e onde se faZem necessá
rias a pesquisa de tecnologia avançada. 

Se temos esse instiumento dado a nós nã.tiualmente, como 
podemos abrir mão dele? N'ao! Temos que esgotar, coi:no muito 
bep1 disse V~ Ex•, todas as argumentações, possibilidades e enten
dimentos, para, depois., tomarmos o caminho correto. 

A Sr" Marina Silva- Permite V.Ex•umaparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Canl'l='l'ouço V.Ex". 
A sr- Marina Silva - ParabeDizo V. Ex• pela iniciativa de 

tratar de um tema dessa magnitude. O que V. Ex• está denuncian
do diz respeito à covardia assumida, muitas vezes, em detrimento 
dos interesses nacionais, frente às exigências de países estrangei
ros e, mais particulatm.em.e, de países como os Estados Unidos. 

..Esse fato evidencia a síndrome que temos de sermos mais reais do 
que o rei, porque o Govemo brasileiro está extr.t.polando suas ati
tudes em relação às exigências -do GATI, está-cedendo às pressões 
dos Estados Unidos, e, portanto, sendo mais real do que o rei. Nos 
demais países, essas exigências não forain cumpi:ldas ou, pelo me
nos, não foram aceitas. No caso do Senado - e aqui qÜ:ero fazer 
justiça ao Senador Ney Suassuna que tem tentado altivamem.e co
laborar de uma fotma diferem.e -, o atual relator tem a síndrome de 
ser mais real do que o rei, porque p:r:etende ser mais real do que o 
Presidente da República. avançando em questões que nem o Go
verno havia colocado no projeto. Então, não s~ por que se tem 
essa sede tão grande de subserviência-ou de mostrar serviço para 
os interesses alheios aos da sociedade brasileira, particularmente, 
dos setores ligados à ciência e à tecnolo~. besejo, aqui, referir
me ao conhecimento tradicional adquirido pelas populaçõe~ esse 
conhecimento secular e, às vezes, milenar que é adquirido na rela
ção empúicã com a ici.tu.Ieza, cOm o minido, ·por-índios, por extia
tivistas. por observadores, que não é inc:Orp:Onido a essa Lei de Pa
tentes. Essa é, também. uma fonõa de l:crlar esSe proCesso -de co
nhecimento, porque se um pesquisador fosse partir da estaca zero 
para detectar que o chá de quebra·pedza faz bem paxa os rins, com 
certeza. iria levar anos e anos de pesquisa,. -iriveStindo milhões e 
milhões de dólares oo de reais. Secu!ai:meDte, as pop1laÇões tradi· 
cionais já fizeram essa descobt..Cta, no entanto, elas não estão pro
tegidas no que se refere a seu conhecimento. Então, uma lei de pa
tentes, com os defeitos que V. -Ex..-eSta elencandO, mais esses que 
estou evidenciando, não deve -ser aprovada por esta Casa. Cllegou 
a hora de nãO sermos mais reaiS do que o rei e leva.ntarmos a cabe
ça e encararmos de frente a defesa da soberania do nosso País. 
Muito obrigada. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA. Abrimos mão dos pra· 
zos de transição concedidos pelo GA 1T, mas não é suficiente. A 

poderosa indústria fa.rmacêutici americana pressiona ainda pira 
que recooheçamos patentes que já caíram em domínio público e 
que. portanto, não apresentam a característica mais importante--de 
uma invenção - a novidade. O pipeline não mais é do que a nega
ção do princípio da não-retroatividade das leis. O GATI' também 
não impõe a adoção desse instrumento; mas devemos aprová~ lo
argumentam- para que não sejam penalizados pelo nosso exerci~ 
cio de soberania. · 

O recém·eleito presidente da Coofederação Nacional da ln· 
d6.stria e Relator do Projeto de Patentes. Senador Fernando Bezer~ 
ra. tem sobre si uma grande responsabilidade que tememos não te
nha ainda percebido. Votaremos contra seu substirutivo e., se não 
obtivermos êxito, apresentaremos diversas emendas a ele, procu
rando colocar uma posição clara daquilo que acreditamos ser a 
1.ÍiliCa possível e que não é só nossa. mas também de vários outrOs 
Senadores, independentemente de partidos e do Pais: contra o pa· 
tenteamento da vida. Estamos certos que muitos outros ainda irão 
contribuir para chegarmos a isto. 

Era O que tinha a dizer. 
A SRA. MARINA SILVA - Peço a pelavra para uma c<> 

municação inadiável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Na fonna de 

art. 14, inciso vn. concedo a palavra a V. Exa por cinco minutos. 
Ato caolínuo, pronogo a sessão por cinco minutos. para atendet 
ao pronunciamento da Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (PT·AC. Para uma comunica· 
ção inadiável. Sem revisão da oxadora.)- Sr. Presidente, Sr' Sena· 
dora e Srs. Senadores, estive. neste final de semana, em meu _esta~ 
9-o. no Acre-. que vem sofrendo com deDJÍD.cias sobre a autoridade 
mãior daquele Estado. Essas denúncias vão desde o envolvimento 
de avião com contrabandos de materiais eletroeletrônicos a esse 
que o Senador Romeu Tuma. de forma coiajosa, acaba de fazer da 
relação ambígua- e que precisa ser investigada- com uma empre~ 
saque não goza de prestípo, com certeza, em países· sérios. 

Mas meu discurso de hoje reporta-se a epis6diqs que vêm 
oconendo no Acre, quais sejam, a ação irregular e criminosa doS 
madeireiros, mais particulà:rmente no Município de Sena Madurei
ra,. que. inclusive, já foram processados. No caso da Madeireira 
Ferreira, esta teve suas toras ·de mogno-confiscadas pela Justiça. e 
serão leiloadas, mas eles já arrumaram outro testa~de-ferro que -
está explorando mogno na Região. Se anteS eram 11 mil m de
mogno retirados ilegalmente, agora são mais 24 mil m, também 
ilegais ... 

A frente dessa denúncia. temos a flgu:ra de um homem cora
josO, com :tnais de 70 anos, que pesa 46 kg. o Pe. Paulino, que co
nhece como ninguém os rios do Município de Sena Madureira. O 
Pe. Paulino enviou carta ao Presidente da República relatando os 
problemas de exploração irregular de madeira no Estado do Acre. 
recebendo um telegrama do Presidente ferp.ando Henrique Cardo-:
so, trazendo a sua solidariedade à luta do Padre. 

Com esse telegr.una. na mão ele subiu o rio Iaco, juntou o-s 
seringueiros e resolveu fazer um empate para evitar a saída da ma
deira, conseguiu, pelo menos por enquanto, colocar uma pedra no 
sapato dos madeireiros. 

No entanto. pasmem V. Ex-s, pasme a Justiça brasileira
Porque senão daqui a :fX'UCO vamos chorar mais um cadáv~ ilustre 
no Acre, e desta vez com repeiCUssão em Roma. porque o Pe. Pau
lino está sendo considerado quase um santo lá na Amazônia -: os 
madeireiros se reuniram e decidiram matar o Pe. Paulino. Um ma
deireiro que participoo da reunião e, segundo ele, disconlou dessa 
proposta, resolveu delatar o grupo, proaliOU as pessoas do Comitê 
Cb.ico Mendes e fez o relato est.arrecedor de que eles vão matar O 
Pe. Paulino. 
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Imediatamente. pedimos segurança à Justiça:. à Policia Mili
tar. e foram colocados alguns policiais junto ao -Pe. Paulfno. Mas 
como este Padre já deve estar numa esfera de s~tidade, disse que 
não se sentia bem com aqueles homens fardados a seu lado e, em 
carta ao Cõttiã.Ddante da PM, pediu a dispensa da segur.mça poli
cial. Essa foi a posição do Pe. Paulino, poréril não deve ser a posi
ção do Gove_m_p, do Estado brasileiro, que não pode permitir que 
aquela região vire terra de ninguém. 

Meu pronunciamento é no sentido de que estarei tomando 
providências fuDtõ-aO Ministro da Justiça para que, de forma dis
creta. coerente com a posição do Padre Paulino, file seja dada se
gurança pessoal pela Polícia Federal, com agentes à paisana. não 
criando uma situação de inibição para o Padre. 

Crci.O, Sr. Presidente, que não podemos Iios eximir da res
ponsabilidade de sua segurança, porqu~ do contrário haverá um 
outro Cbico Mendes. N"ao é bom para o Brasil, não é bom pa13. a 
Justiça brasileira e não é bom para os princípioS éticos da humani
dade que pessoas, por ganância,. por falta de compromisso, façam 
uma reunião e, premeditâcla.J!l.ente, como fizetaDi conr.Olico Men
des, decidam que vão eliminar uma vida humana, alguém de gran
de prestígio, que vem prestando grandes sertiços ao Estado do 
Acre, que tem, nas pessoas dos Padres Pautino e Heitor, dois alia
dos nas causas da justiça. da saúcle. da educação e da defesa do 
méio ambiente. 

Era· essa a comunicação que gOStaria de fazer, pedindo a so
lidariedade de todos os senhores, para que façamos uma cruzada 
de apoio à posição do IBAMA acerca de uma ação desse órgão em 
parceria com o Exército. para cotl>ir a presença de madeireiros na 
Amazônia. Isso em função de que o Estado do Acre, envolvido 
através da sua autoridade maior, em todos esses episódios, não 
tem crédito para ofeiecer segurança-e para promOver a justiça no 
_que se refere a essas irregularidades. 

Entendo que, nesse caso, o Exército deveria ter uma ação 
naquela região, porque os madeireiros fizeram do Acre e de parte 
da Amazônia terra de ninguém. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Renan CaJbeiros) - Os Srs. Sena
dores Esperidião Amin, João França. Marluce Pinto, CarlOs Bezer
ra, e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa, para serem pu
blicados na forma do disposto no arL 20_3 do Regimento Interno. 

S. Ex-s serão atendidos. 
O SR- ESPERIDIÃO AMlN (PPR-SC)~ Sr-~fusidente, 

S:n e s~. Senadores, Eric Hobsbawn, autor de A Idade dos Extre
mos- O Curto Século XX e um dos grandes hístoriadOres políti
cos de nossos dias, afumou recentemente que a tecnologja avança
da da sociedade de consumo produz uma màneira de perceber o 
mundo que o toma um etemo ~sente. O que vale é o que se vê 
na televisão, sem conexão com o passado, nem pe~pectiva para o 
futuro. "Grande parte das pessoas.. principalmente as mais jovens, 
vive neste presente eterno. O ontem deixou de· ser uma referência 
exceto para fms biográficos pessoais". 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, o presente, que a tele
visão faz etemo, torna-se o único valor a ser vivenciado. Um pre
sente que desconhece o passado e não lança referericia:is para O fu
turo. Um presente apenas de consumo, de utilitarismo e de subjeti
vismo. 

Nesse âmbito, é exttemamente preocuparlte- o papel que 
vêm desempenhando os meios de comunicação de massa, espe
cialmente a televisão. A televisão não tem parâmetros em relaçáo 
ao público usuário, no sentido de que não lhe coosidera a cul~ 
a OpÇão de vida, os anseios e as expectativas. São suficientes pou
cos minutos à frente de um aparelho ligado para sentir e ver os 
exageros a que são expostas as pessoas, de modo particular as 
crianças.. 

Refiro-me de modo especial à questão da violência e da 
pornografm-. A violência é veiculada por meio de filmes abertos 
para todas as idades ou mesmo por telejornais ávidos de sensacio
nalismo e de ci:ICunstâncias de impacto. A pornogiafia espraia-se, 
solta. em qualquer gênero de programa: telenovelas, entrevistas, 
programas humoristicos. propaganda, nos quais imperam apelaçõ
es, insinuações. mau gosto, palavras de baixo calão ou eivadas de 
ambigüidade constrangedora. 

Todas essas verdades têm mantido a televisão afaStada das 
nobres funções de informar. educa!-, cultivãr, formar consciências. 
preparar cidadania e divertir. Aliás, no que conceme à educação. a 
televisão, "abusando dos seus recursos técnicos, do seu poder de 
persuasão e de penetração nos lares do país inteiro, destrói o que 
outras instâncias pedag6gicas e educativas, a duras penas. procu
ram construir" (Dom Lucas Moreinl Neves). 

Nas telenovelas, p6r exemplo, não se obselVa nada relacio- -
nado ao -tr.ãbalbo, ao estudo, à responsabilidade pessoal e comuni
tária. ao esforço par.t o crescimento .alicerçado em ideais nobres e 
visão de vida;. apenas boçalidades., triangulações amorosas. esper
tezas e comiserações infantis; falta cooteúdo de valor, não existe 
arte de interpretação, até porque falta conteúdo, as palavras care
cem de estética. Tud.o é fácil vulnerável, fátuo e fútil. Salva-se a_ 
fotografm- e, às vezes. o fundo musical. 

Que dizer dos efeitos sobre a personalidade em formação de 
milhões de crianças e de jovens que nem possuem suficiente esco
laridade para analisar criticamente o que lhes é exposto aos olhos, 
nem condições econômicas para outras alternativas de lazer, nem 
famílias estruwradas para contrapor valores aos modelos feitos de 
aventutas e de situações de vida em decomposição? 
,.. Não estou defendendo nem desejo a volta da censura; tam
bém não proponho a adoção de motalismos reducionistas e esté-_ 
reis. Proponho, sim, uma escala de valores que ablem na vida dos 
indivíduos, das famílias e da sociedade. Precisamos de ética para 
qualificar~ política.,. a economia, as questões sociais, a conduta fa
miliar e pessoal. Isso não 'é moralismo, é esuutura de valores. Nes-_ 
se_ contexto, a televisão tem excelente espaço a ocupar. 

Comungo com a af"mnação da senhora Diietorn do Departa--
mento de Classificação Indicativa do lvfinistério da Justiça no sen
tido de que "as familias têm direito a-um par.lmetto sério para seus 
filhos, com horários que sejam cumpridos. Do contrário, ficam à .. 
mercê da guerra de audiência das emissoras". 

Se não houver uma tomada de consciência para esses aspec
tos, estaremos condenando a nossa juvenmde a usufruir apenas do 
presente, a viver apenas o presente, sem horizontes para-si e para O

BrasiL 
Era o que tinha a dizer! _ _ o 

O SR- JOÃO FRANÇA (PP-RR) ~ Sr. PrOsidOnte, Sr's e 
s~. Senadores, tenho defendido ardorosamente, nesta Egrégia 
Casa, o estreitamento das. relações comerciais do Brasil com a V e-

. nezuela. Entendo que tal aproximação s6 lnU'á benefícios para as 
duas nações, que, embora mantenham relações amigáveis. ainda se 

·restringem, no âmbito comercial, a um comércio incipiente, muito 
aquém de suas potencialidades. 

Evidez!temente, não se pode conceber que o Brasil. em ple
na época de abertura comercial e de formação de grandes blocos 
económicos, não veja na Venezuela um grande parceiro, apenas 
por situar-se, aquele país vizinho? na nossa fronteira Norte. 

Como representante que soo. com muito orgullio, da comu
nidade roraimense, sempre defendi a intensifiCação do comércio· 
naquela região, o que explica miliha luta pela imediata implanta- ... 
ção das áreas de livre comércio de Pacaraima e Bonfrm.. - -

Entendo que tal medida é indispensável para a produçãO de 
ri~~~ ~ para _a mellioria da qualidade de vida das populações 
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próximas à fronteira. No entanto, acredito que o potencial de ri
quezas e as oportunidades que se desenham. no estreilameoto das . 
relações comerciais, sãO muitO ·sigoifie3:tív0s para qt.ie eSsa qUestão 
seja tratada com interesse meramente regional. Assim é que pro
pus, e volto a insistir na idéia, a: :PartiCipação da Veneznela no 
MercosuL 

Lembro, por oportuno. que a Venezuela cogitou de integrar 
esse bloco econômico, chegando a tomar parte nas primeiras for
mulações de sua implantação. Sua desistência deu-se em função 
de cimunstâncias variadas, especialmente pelo fato de não limitar
se com os demais membros do Merc_osul, a não ser o Brasil, e ain
da assim na sua porção mais vasta e maiS carente.-

Esse fator, porém. não é impeditivo, principalmente agora, 
quando o bloco econõmico já se enContta iiiãiS--ãlicerçado e ren
dendo seus primeiros frutos. Existem outroS obstáculos, como a 
participação daquele país vizinho no Pacto Andino, empecilho 
que, a médio prazo. não se revelaní inamoVível. 

A esse respeito, gostaria de citar o editorial do jornal O Es
tado de S. Paulo do dia 20 de maio do corrente, ·que salienta: 
''Hoje, o Mercosul está implantado e já pode cuidar da incoxpo;aR 
ção de sócios cujas fronteiras se distanciam do -núCIOO original. E a 
vez da Vene~el~ ~e deseja se aproximar do Mercosul depois de 
experimentar as dificuldades do processo andino de integração e 
de· obsexvax a virrual inocuidade da relação económica preferencial 
com a Colômbia e o México". 

O mesmo editorial observa ainda; "O atrelam.ento da VeneR 
zuela aQ Mercosul, paralelamente ao fortalecimento dos laços bila
terais com o Brasil, oferece um recomeço para a formação de Um 
razoável bloco económico". 

Efetivamente, Sr. PreSidente,_Sn e Srs. Senadores, o mo-
mento favorece plenamente a integração da Venezuela ao Merco-

..8}1 e a intensificação de seu comércío coei O Brasil. Em artigo inR 
tirulado Do pessimismO aõ otimismo, publicado no Correio Bra
ziliense no dia 26 de junho passado, o Embaixador venezuelano 
no Brasil,: Alfredo Toro Hardy, alinhava uma série de razões para 
que tal intercâmbio seja logo intensificado. 

Entre os motivos de ordem política, cita a coeSãO que se 
vem formando em tomo da administração do_ Presidente Rafael 
Caldera, com a neutralização da insurgência e sua assimilação pelo 
jogo democrático; e destaca. igualmente, o apoio de que desfruta o 
Chefe de Estado junto ã opinião públiea. -

Em termos econômicos, ressalta o Embaixador que os equí
vocos do passado, quando seu país baseou toda ã. estratégia de de
senvolvimento unicamente na condição de produtor do petróleo, 
deram origem a uma economia ainda em.-_ .â$~nt.aJ:nento, porém 
mais s6lida e realista. Lembra que a arrecàdação foi superior aos 
gastos do governo, no ano passado, e que as exportações não·pe
trolíferas cresceram 25% no mesmo período. 

Alfredo Hardy ainda rel_aciona _COntD fatores favoráveis aO 
incremento das relações comerciais com o Bmsil a flexibi..Iização 
do monopólio do petróleo em seu país, o potencial energético -
um dos maiores do mundo-. as enormes reservas minerais e a lo
calização geográfica privilegiada. E arremata: "O governo do Pre. 
sidente Rafael Caldera escolheu o Brasil como seu principal sócio 
e interlocutor no marco da política exterior da Venezuela". 

Não bastassem todas essas considerações, Sr. Presidente, 
Sts e Srs. Senadores, cabe lembrar que o Mercosul, ao colltrário 
do que podem pensar as pessoas desinformadas, já está trazendo 
benefícios ãs regiões brasileiras mais distantes dos nossos atuais 
sócios. A Gazeta Mercantil, em sua edição de 23 de julho último, 
destaca o incremento das exportações nos Estados nordestinos: 
"As vendas de p~tos nordestinos para a Argentina, o Uroguai e 
o Pazaguai cresceram 131.2% no ano P.assado em relação a 1991". 

afmna o jornal. citando levantamento e-statístico feito pelo Itamaw 
ra~y. 

O_ periódico informa que também a região Norte expaildiu 
suas exportações, com o acréscimo de 31.2% no ano passado cm 
relação a 1991. ''Coni exceç3o do Acre e do Amapá, os demais ES
tados venderam mais no ano passado. véspera do funcionamento 
efetivo do Mercosul, do que em 1991, quando os governõs dos 
quatro" países começanun a construir a zona de livre comércio e a 
união aduaneira com a assinatura do Tratado de Assunção", regis
tra a Gazeta MercantiL 

Aínda dentro da proposta de estreitamento das relações co
merciais com os países limítrofes. venho-me batendo. como disse 
anti:rioiDJ.ente, pela imediata implantação das ái-eas de livre coniérw 
cio de Booí1.m e Pac:araima. na Roraima. O comércio internacioiial 
representa a melhor perspectiva de desenvolvimento para o Estado 
que teDho a honra de representar neste Egrégio Plenário. No en
tanto, a instala-ção-das áreas de livre comércio~ embora já aprova-
da, ainda não se concretizou. -

No caso de Pacarafuia, na divisa com a Venezuela. o Miriis
tério da Justiça interpôs alguns obstáculos que não cabe aqui analiR 
sar. A questão pode ser contornada. na m.inba opinião. com a 
transferência da área de livre comércio parn a Capital, Boa Vista. 
como propôs a ilustre Senadora Marluce Pinto, em projeto de lei 
que ora tramita nesta Casa Legislativa, e para o qual. desde já, 
peço o apoio dos nobres colegas.. 

Quanto à área de livre comércio a ser instalada em Bonfun, 
na divisa com a Guiana, tenho informações de que tal medida ain
da não se efetivou em função de entraves burocráticos no âmbito 
da Suframa- Superintendência da Zona Franca de Manãus. 
- Sr. Presidente, sn e Srs. Senidores, nosso País não pode 
dar-se o luxo de ignorar as vocaç~ _econômica:s. as realidades :r:e· 
gionais e as oportunidades de crescimento. O comércio com a Ve
nezuela e a Guiana, independente de qualquer política específica, 
já é uma realidade. Moradores e pequenos comerciantes fazem -o 
intercâmbio de serviços e de mercadorias, suprindo a ausência de 
uma ação goverilamental efetiva e buscando compensar o isola
mento a que têm sido submetidos. -- - ' 

Hoje, os roraimenses. juntãmente com seus -Vizinhos do 
Norte, lutam por uma sobrevivência digna. Ali. porém. no seu es
forço cotidiano, na sua irituição e ria sua-'criatividade, está o em- -
brião de uma nova era, de prosperidade e de desenvOlvinlento, qu~ 
alCançará sua expressão maior com a imediata instalação das áreas 
de livre comércio e com a participação da Venezuela no· Mercosul. 
Muito obrigado! 

A SR& MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr. Presiden
te. sn e Srs. Sen3.dores, na primeira quinzena do mês pióXimõ, 
mais precisamente durante os dias 4 a 15 de setembro. 180 países 
deverão se reunir, representados pm:_delegações governamentais _e 
riãó govema!neiitais, par.i discutir os probletDas relativoS à MUiher 
na Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, uma iniciatiVa 
para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz. 

Honrada. aceitei minha indicação para, juntamente com as 
Colegas senadoras Emília Fernandes e Benedita da Silva. repre
sentar o Senado Federal-neste encontro qUe terá lugar em Pequirit, 
naChlna. 

Pelo número de países credenciados, desde agora este eveíf--
to é considerado como o maior jamais havido neste sécllio. ~ 

A Delegação BiaSi!eira, chefmda pela Primeira Dama Ruth 
Cardoso, tenho certeza saberá brilhar nesta Conferência- que, ão 
fmal. deverá traduzir as perspectivas, anseios e. real situação aa 
mulher no mundo contemporâneo. 

Mesmo estando registrado em nossa-Carta Mã@3. que ''ho-
mens e mulheres são iguais em direitos e-obiig;iÇõestt são inumerá-
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veis as injuStiças cometidas contra as mulheres brasileiras, quer 
seja no cerceamento de oportunidades ao trabalho e diante de limi
tações tradicional, secular e equivocadamente impostas.. 

Em nosso continente, é mtindial:m.ente recoobecida a histó
ria recheada de destemor das mulheres latino-ameri~. marcada 
por dignificantes exeDiplOs de mobil.iza.ção em defesa de seus inte
resses específicos e, mais contundente ainda,. por sua luta em defe-
sa da democracia no continente. -

A par dessa história. entretanto, OCOirem aqui injustiças gri
tantes contra a mulher. A legislaçio existeDte é acintosamente des
respeitada quanto aos direitos igualitários e a discriminação COire 

solta. com especial destaque no âmbito do mercado de trabalho, 
quando a exigência de uso de contraceptivos. atestado de esterili
zação e testes negativos de gravidez para o acesso e manutenção 
no emprego são uma constante "natural''. 

A desigualdade en1re os sexos, na América Latim, tem ex
pressões profundamente visíveis nos âmbitos cultural, social.. eco.
nômico e político. Situ~s de extrema pobreza são facilmente 
detectadas., com particular íplpacto sobre as condições das mulhe
res. A violência praticada contra a mulher atinge cifras assust..ado. 
ras. com a impunidade a imperar diante de uma f0Dll3.ção cultui3.1 
já ultrapassada. Tal realidade, verificada no Brasil e no continente 
Sul-Americano, submete a mulher ao sub-emprego, aos mais bai
xOs salários e até mesmo a ser -exclUída- de benefícios básicos 
como a educação e a saúde. 

Movimentos organizados de mulheres? apoiados fX'I' entida
des e pessoas de bom senso e sensíveis à dramátiCa situação rei
nante? têm conseguido melhorias à cansa que abraçaram. Muito 
pouco, a bem da verdade, mas de significativo ímpar, principal
mente se consideradas as bam:iras quase iDtrailsponíveis que sepa
ram tais pleitos da realidade predominante. 

A mulher de hoje, diferente na formação, conhecedora de 
seus valores e apta ao exercício pleno de quaisquer atividades nos 
âmbitos cultural, social, econômico e político, quer, unicamente, 
ser reconhecida em verdadeiras condições de igualdade com os 
homens. Sua luta diante de barreiras quase insanas vem. paulatina
mente, fmcando marcos importantes. Hoje a presença da ·mulher se 
faz em setores que, ontem, eram inimaginávei~ para. Dão dizer 
proibidos. 

Na América Latina a luz já é_vista no (1m do túnel,. com os 
parlamentos e os partidos políticos lltcorpoiai:lilo a preocupação 
com o combate à discriminaçãO. à desigualdade. de género e à vio
lência contra a mufuer. Mesmo que tênue essa luz, a largada foi 
dada e acredito na perseverança da mulher para o atingimento ao 
pódiUID- -

Conclamo, pois, aos colegas cOngressistas, inde
pendentemente de suas ideologias e gênero, para conosco hastea
rem a bandeiia da igualdade sem fronteiras. Necessário se faz a 
promoção sistemátiCa de estudos que deságuem na formulação e 
na adequação de leis e políticas que propiciem a· defuri.tiva erradi
cação da violência, em todas suas formas de expressão, contra a 
mulher. 

Documentos. frutos de Convenções e Protocolos nacionais 
e internacionais~-os tetiios em qua.iitidade e qualidade. Postos em 
prática. serão o suficiente para assegurar ao sexo femininO ·parte 
substantiva dos pleitos de agora. ~ 

Que ajustiça se faça. 
E que sejamos nós, legisladores, os primeiros a fazer valer 

os direitos inalienáveis do ser humano em sua igualdade plena. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigada. 
O SR- CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. Presiden

te. Srs e Srs: Senadores, certas idéias,. seja por encontrarem reSis-

tência de setores poderosos das sociedades, seja por não serem de
vida e imediatamelfte acolhidas pelas consciências. precisam ser 
proclamadas tantas vezes quantas forem necessárUi:i pa:Iã que-~
batem as mentes e os corações das nações, daí se fazendo vontade, 
ato, realidade. 

Assim se deu, por exemplo, com os ideais da De!nocraciâ, 
reclamados insistentemente, nos tempos do autoritarismo militar, 
pelos homens e mulheres que se reuniram sob a bandeira do Movi
DieD.to Democrático Brasileiro. Naqueles anos, enfrentando os 
mastins da ditadura sob o comando do intimorato Doutor Ulysses, 
nosso Partido deu à Nação um exemplo inolvidável de idealismo e 
de resistência à tirariia. - -- - --

Intrinsecamente ligados ao ideal da Democracia, Senhores 
Senadores, estão os de Liberdade e de Justiça. A democracia nãC 
subsiste onde impera_ o arbítrio; falece onde assoma a desigualda
de. O arual PMDB, herdeiro deisa txadição de resistência. jamais~ 
poder.l recuar dessas fremes de combate. . 

Senhor Presidente: as mais iSen:tas análises hist6ricas e sO
ciológicas da fOIIUação da sociedade e da economia brasileiras 
apontam invariavelmente pata a concentração da propriedade fun
diária como causa fundamental dos terrlveis contrastes sociais que
tanto 'debilitam esta Nação. A exclusão da maior parte de nossa 
gente dos menores direitos da cidadania tem origem, sem qualquer 
dúvida, na injusta repartiÇãO das terras que nos marca desde a ins-
tituição colonial das capitanias hereditárias. ~ ~ -~ 

Essa é uma tradição no sentido negativo do termo. uma his
tória com que teremos de roi:Ilpet se quisermos realmente construir 
um Brasil coeso e próspero.. Precisamos tomar nosso País uma so
.s:iedade capaz de realizar a tal inserção competitiva no mercado 
mundial sem estabelecer, para dentro de suas fronteiras, essa espé
cie de apartheid social que COilStatamos: boje na favelização de 
nossos centros urbanos:. __ 

De pais agrário com economia fundada no laiifúndio mon~ 
cultor o Brasil passoo. em poucos decênios, ao estágio de econc).:. 
mia industrial voltada pàia a produção de artigos de consumo. Du, 
~te esse processo, o campo se especializou em algumas culturas 
de exportação. que demandam ~ita ten:a e pouca mão-de-obra. 
Os dois fenômenos contribuíram para o acotovelamento da popu
lação nacional em tomo desses centros urbanos, infelizmente inca
pazes de oferecer emprego para os trabalhadores sem especializa- ... 
ção expulsos do campo. ~ 

Os demógrafos e economistas, diante dos números dos re
censeamentos decenais que atestam esse processo. dizem que o __ 
País sofreu um forte processo de utbanização desde 1930. Ousó 
COiltraditá-los, Senhor Presideote: o que vem acontecendo, para 
quem tem ollios de ver, é uma suburbanização do País. As pessoas 
deixaram o campo, sim,. mas não vieiam para cidades. Não mais 
podemos chamar assim esses burgos apodrecidos. Antes, a migra
ção da população rural para as periferias dos centros urbanos. 
ocoriida sem que essas áreas pudessem absorver o acréscimo po
pulacional, fez a qualidade de vida nesses centros decair abaixo de 
qualquer nível do que possamos chamar urbanidade. 

Do outro lado, lá no campo, as tensões sociais não diminuí
ram com o êxodo dos camponeses para as capitais. Relatos de con
flitos armados, invasões de temls, assassinatos de posseiros e de
núncias de tiabalho escravo smgem com freqüência em nor.iciários 
dos meios de comunicação de massa. Tudo está a nos indicar que 
o problema ~de no campo e clama por solução, que tem somen
te um nome: reforma agrária. 

Refoxma agrária. Senhores Senadores,. não é um refrão de
magógico, como mnitos que:reJ::n fazer crer. Não é uma bandeira de 
cunho ideológico cu politiqueiro, mas uma condição necessária ao· 
próprio desenvolvimento capitalista autônomo de nosso País. Essa 
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é uma convicção que trago da juventnde, daquele tempo em que 
aruava no movimento em defesa das reformas de base. Desde en
tão, em meus trinta anos de atividade" política. mantive a coerência 
entre idéias, palavras e ações. sempre me postaD.dó ao ladO dos tra
balhadores rurais e dos pequenos produtores.. N"ao será agora que 
mudarei, menos ainda havendo aplicado parte desse tempo ao es
tudo da história das soluções encon!Iadas para esse problema pelas 
grandes potências de todos os tempos e, em particular, pelos paí
ses que lider.un hoje a economia IIIllD.dial 

Qu~ pensa. por exemplo, ser ''reforma agrária11 uma idéia 
que surgiu com a agitação mandsta, está completamente engana
do. Na verdade. a primeira grari.de reforma agciri.a de que se tem 
notícia teve lugar na Grécia, no sexto s6culo antes da era cristã. A 
reforma agrária de PsístJ:ato foi. para miiftos-estudiosos, o que pro
piciou a base econõmica para as grandes reaHzações culturai& dos 
períodos clássico e helêltico, que até b'oje admir.unos. Anles dela, 
a reforma política de S6lon havia estabelecido as bases pata a edi
ficação dessa. foxma de govemo cujo nome haveria de passar par.t 
todas as línguas do mu.ri.do :PODlO um modelo a se perseguir. a de
mocracia ateniense. 

O caso de Roma foi, num certo sentido, diametmlmente 
oposto. Desde cedo unificado e centr.úizado, o Estado romano foi 
utpa organização ''burocrática~~-~ revolucionária que viria a criar 
esse instituto indispensã.vei a qualquer grande organização huma
na posterior: o Direito. O caráter impesSOal e soberano que a insti
tuição juDdica adquire, a partir de Roma, é a marca defiDitiva de 
seu grau de avanço cultm:al. Por outro lado, o declínio de Roma 
pode ser entendido, em parte, como conseqüência do malogro das 
reformas dos irmãos Graco, no segundo século antes de Cristo, 
ainda na República. 

A História enSina. Senhores Senadores, que õ latifúridio es
....cx:avista foí uma das desgraças de Roma. Fornecer pão às classes 
despossuídas tomava-se mais clificil; o circo sozinho, por outro 
lado, já não as satisfazia. Acrescentar tettaS à produção implicava 
a necessidade de se conquistarem novos teait6rios C se escraviza
rem mais povoS, mas também · e isso encerra outra grande lição -
a de deslocar mais gente dos setores produtivos para o efetivo mi
litar. O colapso, uma vez excluída a solução possibilitada pela re
forma agrária dos Gracos. era inevitáveL 

Na Idade Modema. são di~ de nota as refOrilias inglesa e 
francesa. Na In.glatem., o Governo promoveu a "passagem da pro
priedade das terras da nobreza empobrecida par;t. as classes comer
ciais cujo poder econômico crescia.. Grande parte dessa refonna, 
aliás. foi realizada com a redistrilnição das terras da Igreja Cat6li
ca Romana,. expropriadas após a ruptura ~ Henrique vm com o 
Papa. A reforma inglesa, na verdade, consistiu numa reconcent..ra
ção da propriedade rural para as mãos da nova classe capitalista. 
Ao romper a estrutura da servidão medieval. deslocpu para as ci
dades o contingente de mão-de-obra que tomaria possível a Revo
lução IndustriaL 

Na França. a estrub.lra fundiária feudal manteve-se-intocada 
até o último quartel do século dezoito. A Revolução Fmncesa viria 
sacudir violentamente o quadro: as temtS da nobreza foram expro
priadas e entregues aos camponeses; planos de pagamento parcela
dos foram instituídos para que esses novos proprietários pudessem 
ressarcir o Escido com sua produção. Essa reforma foi revertida, 
em parte, durante o Império napoleôllico e no perfodo de restaura-
ção monárquiCa, de 1815 a 1848. _ 

A partir da metade do século passado, no entanto, os vestí
gios da esrrumra fundiária feudal desapareceriam definitiVamente, 
na França como em outras nações européias. É somenie nesse tem
po que tais mudanças ocorrem em países relativamente atrasados 
na superação do servilismo medieval, çomo Alemanha e Itália. 

Um caso à parte é o do Japão: Apesar de desenvolvido e ;.;.~ 
dust;rial. e dotado de uma população de alto nível er; .. "-l.cio~:>..l,:.; 
Japão mantinha, até o fmal da Segunda Guerra Mun··· 1, uma c:~·· 
trilfina fundiária semelhante à do feudalismo europeu. Parte c:us 
esforços de reconstrução do país, com recursos e programas for~ 
cidos pelos americanos, vencedores do' conflito, foi -dedicada á 1..·.:. 

forma agrária. Uma lei japonesa, aprovada em 1946. estahl~c.:.eu ., 
f6rmula de venda fmanciada das terras aos camponeses qu;-- ..-;.; 
ocupavam até então como servos ou parceíros. 

Esses são rápidos exemplos, Senhor Presidente, que vis<llll C\ 

ilostrar a ímportância da reforma agrária para o des!anchan1en~ 
do progresso das nações. Pediria agora a atenção de meus nobre:; 
Pares para alguns exemplos bem sucedidos de projetos de assenW.· 
mento realizados em meu Estado do Mato Grosso. Nesses quatro 
casos que lhes trago ao cooheciment.o, Senhores Senadores, os re· 
sultados socioeconõmicos propiciados por simples assentamentos 
de pequenos agricultores são mais eloqüentes que muitos discLir~ 
sos. Em todos esses casos a produção foi tão grande, a riqueza ge
rada tão significativa. que de assentamentos passaram a muriicl
pios. e dos mais pz6speros do Estado. 

Lucas do Rio Verde, onde cerca de mil e quatrocentas fruní
lias gaúchas,. provenientes de Ronda Alta, foram assentadas _em 
1981, tomou-se município em 1988. decorridos apenas sete anos. 
Seu destaque é a produção de soja, com o rendimento recordl:.;... 
de dois mil e setecentos quilogramas !X'1" hectare. 

Guarantã do Norte, estabelecido igualmente em 1981 com 
cerca de três mil e quinhentas famílias, tomou-se município ainda 
mais cedo, em 1986. Seu destaque atual é o algodão, que rcnd< 
JlOV~ntos quilogramas por hectare. Mas o município está prestes 
a despontar. nos próximos "anos, na criação de bovinos. ~ quej&. 
conta cOm um rebanho significativo • 

Terra Nova do Norte é oo.tro município proveniente de um 
assentamento de famílias gaúchas. Ali foram oitocentas e setenta. 
oriundas de Nomú. que hoje são responsáveis por uma notáVel 
produção de milho e dé" arroz, que rende, respectivamente, mil e 
quiuhentos e mil e quatrocentos quilogramas por hectare. 

Nova Canaã do NOrte resu,ltou de um projeto do INCRA.. 
implementado em 1972 para resolver uma situação de conflito por 
terras envolvendo mais de três mil e quinhentas famílias de cam
poneses. Desde 1986 é munícípio, cuja produção principal é -ae ... 
café, que rende oitocentos quilogramas por hectare, seguido do 
milho e do algodão. 

São apenas quatro exemplos mato-grossenses de sucesso de 
projetes de reforma agrária. Por tOOo o Brasil, o INCRA já conta
biliza trinta. e seis municípios criados a paitir de primitivos asse"ii
tameD.tos de colonos. A produtividade exibida nesses projetos de 
ocupação agxária é o melhor desmentido da tese de que somente a 
grande propriedade nnal possibilita a economia de escala necessária à 
ob<enção de altos índices de volume colhido por área plantada. 

Um argumento freqüentemente citado contra_ a_ reforma 
agrária é aquele se@lDdo o qual os colonos beneficiados com seu 
asseritamento em áreas de redisttibuição de terras, muitas vere$, 
incapazes de obter rendimento significativo de sua produção. ter
minam por revender seus lores a grandes proprietários, o que faria 
com que a sib.lação revertesse ao quadro anterior à refonna. Sabe· 
mos contudo. Senhor Presidente, que isso somente acontece se o 
Governo se limita, em: sua política de reforma agrária. ã. entrega 
das teiras, deixando em seguida desassistidos os colonos. sem lhes 
propiciar crédito para plantar, assistência técníca p~r-a melhorar 
seu rendimento nem as vias de transporte_ para o escoamento de 
sua produção. 

Por bldo isso, gostaria de chamar a atenção dos Senhores 
Senadores para a necessidade do fortalecimento do Pro~ram.::. Es" 
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pecial de Crédito para a Reforma Agrária_ PROCERA. Instituído 
pelo Conselho Mooetãrio Nacional há dez anos. o PRO CERA tem 
por objetivo a assistência creditícia a agricultores beneficiados 
com a política de reforma agrária. por Dielá do fmanciamento dos 
projetos visãndo à estruturaçãO da capacidade produtiva dos colo
nos em áreas dç; assentamento aprovadas Pelo lNCRA. Desse 
modo, busca-se promover o máximo rendimento econômico des
ses pequenos agricultores que, sem auxílio, poderiam vir a se des
fazer de suas terras. 

O Instituto Nacional de ColO!lizafão e Reforma Agrária é o 
executor do programa. a ele cabeDdo a coosecuçio dos meios ne
cessários ao atingimento das metas do PROCERA. O Banco do 
Brasil. por seu lado, é o agente fmanceiro e aplicador dos n:cursos 
do fundo criado para a realização do PROCERA. 

A partir de 1992. uma linha especial de crédito foi instituída 
por portaria interministerial. detenninando DOIID3S UDificadas para 
aplicação do PROCERA. bem c01110 a destinação ao progrnma de 
dez por cento dos recurso& .9os fundos constiblcionais. Desse 
modo, um volume IQa.ior de recursos passou a estar disponível 
para o fmanciaii:ieirto de patceleiros assentados nos Jiojetos de as
sentamento do INCRA. 

Uma das linhas mais impcrta.ntes da atuação do PROCE
RA. Senhores Senadores. é a da integralização de cotas de capital 
de cooperativas de assentados, de modo a promover a integração 
dos colonos pelo cooperativismo, na certeza de que, unidos, eles 
terão melhores condições de se desenvolver, aprimorando a quali
dade de sua produção e reduzindo os custos de sua col;lleicializa
ção. 

Em 1984. o Maio Grosso foi o segundo Estado da Fedem· 
ção em valor investido pela União pela via do PROCERA. prece
dido unicamente do Mato Grosso do SuL For.un assentadas, em 
meu Estado, mais de doze mil famílias. que xeceberam. do progta.~ 

Diã recursos DUm total de mais de sete milhões de reais, numa mé
dia de cerca de quinhentos e oirenta reais por família. 

Pam este ano de 1995. os recur.;os previstOs para aplicação 
montam a trinta e oito milhões de reais de l:OCUISOO do INCRA. 
dos quais dez milhões serão dirigidos à região Norte e vinte e oito 
milhões às regiões Sudeste e Sul. mais cento e vinte milhões de 
reais de recursos provenientes dos fundos constimcionais, dos 
quais setenta e dois milhões serão dirigidos à região Nordes~ vin
te e quatro milhões ã região Norte e·outros vinte e quatro milhões 
à nossa região Centro-Oeste. 

O significado econômico do PROCERA.·Senhoms Senado
res. já foi récónhecido pela Organização das Nações Unidas pam a 
Agricultura e Alimentação_ FAO que. em estudo sobre os assen~ 
tamentos do INCRA, revela que a renda média das famílias de co
lonos é de dois vírgula sete salários míninos mensais, dado que se 
mostra mais significativo quando .se sabe que tantas famílias em 
áreas rurais e urbanas têm conseguido _ sabe-se lá como _ sobre
viver com muito menos. 

Outro resultado ainda mais demonstrativo do sucesso do 
plano vem do próprio Banco do ·BrasiL TI3la·se da taxa média de 
inadimplência dos beneficiados. que se têm mantido abaixo de um 
por cento. Om. Senhores Senadores. qualquer banco. em qualquer 
lugar do mundo gostaria de ter uma fiação de 9evedores duvido
sos como essa. Ninguém pode duvidar. portanto. da viabilidade da 
reforma agrária quando se garante aos colonos a devida assistência 
técnica e fmanCeira.. - - - -

Resta. Senhor Presidente, destacar mais um aspecto da re
forma agrária que deve servir para convencer os mais céticos 
quanto à efetividade das medidas que visam a uma justiça maior 
na distribuição da terra em nosso País. Um infonne do doutor 
Mazcelo Aguiar. Chefe do Departamento de Articulação e Integra-

ção Institucional da Diretoria de Assentamento do INCRA nos 
alerta para o fato de que, boje em dia, reforma agrária é assunto a 
que se pode clar um tratamento técnico sofisticado e maximizador 
de resultada;. 

Com efeito, as técnicas modemas de cartografta, aliadas ao 
uso de dados obtidos por satélite e processados por computadores 
de última. geração. permitem aos órgãos governamentais dedicadoS 
à promoção da reforma agrária o conhecimento preciso das carac- -
teneticas geológicas. topográficas e de recur.;os h!dricos de cada 
área considerada para asseD!amento. Desse modo. é possível sa
ber-se preljmjnannente quais as melhores culturas a serem desen
volvidas em cada área, quais as medidas necessárias para a corre
ção dos solos, e quais as recomendações que precisam ser feitas 
aos colonos para obteRm o máximo rendimento de suas terras. 

Wao há, port.mto. porque recuar de posições tão longamente 
defendidas. Tenho a meu lado a história ecoÕômica do mundo. a 
experiência bem sucedida de assentamentos no Brasil e, agora, a 
eficácia propiciada pelá técnica m~ O fato de que nosso PaíS 
ainda apresente milhões de pessoas famintas e sem trabalho. quan~ 
do a refa:ma. agrária oferece tanta potenciali~ é uma vergonha. 
Nunca seremos um país competitivo no mercado globalizado se 
cont:inuannoo a excluir tanta força de trabalho de nossa economia 
formal. A reforma agrária é, estou seguro. um doS caminhos maiS 
garantidos para a retomada do desenvolvimento, com a promoção 
simultânea da justiça sociaL 

Muito obrigado. Sr. ~dente. 
O SR. LÚCIO ALCANTARA (.PSDB.cE) ·Sr. Presiden, 

te. SI's e Srs. Senadore;. o Governo Fedem! acaba de lançar os 
programa.s Pró-Moradia e Pró-Saneamento, que, juntamenle com 
'Os progrnmas Carta de Ctédito e Propriedade Coopemtiva. objeti
vam :reduzir o déficit habitacional em nosso País, estimado em 12 
milhões de moradias. além de solucionar, ainda que minimamente, 
as graves questões de regularização fundiária e de urbanização de 
áreas. > 

Com essas medidas. o Presidente Fernando Henrique Car
doso começa a cumprir. dentro das possibilidades de uma a.dminis- · 
tração que luta contra a ~güidade de recursos. as propostas de 
sua platafonna de governo no que íespeita ao Setor habitacional. 

Cumpre lembtar que a falência do nosso modelo provedor 
de habitações pop~lares provocou um vazio DO mercado imobiliá- ... 
rio e ag:mvoo o déficit de IDOiadias~ O Govemo Federal ausentara
se quase completamente, há três anos. do fmanciamento de cons
trução ou aquiSição de novas moradias, deixando essa tarefa para 
as p:óprias construtoras, ou para alguns poucos bancos privados. 
Essa lacuua apeDaS exacerbou as conseqüências do espantoso fe- · 
nômeoo de mbaoização. Oco.rido nas últimas décadas. e do fmcas. 
so do Sistema Financeiro Habitacional, formulado com a megaló
mana pretensão de não deixar um s6 brasileiro sem casa pr6pria.- --

Os resuhados estão aí, aos nossos olhos: o agtavamento do 
dfficit habitacional, a favel.ização de imensos contingentes popula

. cionais nas grandes cidades, os preços exorbitantes dos aluguéis. 
que inviabilizam a manutenção de minimos padiões de qualidade 
de vida para milhões de brasileiros. Os anúncios classificados, Sr. 
Presidente. Sn: e Srs. Senadores. nos remetem ao Brasil da luta 
pela sobrevivência: o aluguel de um simples bai:ra;c:o-·de made:im, 
de dimensões mínimas e reduzido a um único cômodo, JXXie con
sumir metade da renda de um assalariado. O dinheiro que garantia 
o aluguel de uma casa ou de um bom apartamento, há alguns anos, 
paga hoje um barraco na periferia. e txabalbadores com profiSSão 
defmida. assim como funcionãrios humildes da administração pú· 
blica. sobrevivem em favelas. 

A inocuidade de nossa politica habitacionaL aliada à perver
sa distril::uição de renda. tem contribuído~ assim. para o descenso -
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de grandes contingentes na estratificação social, muitas vezes re
sultando na exclusão pura e simples da vida em comUDidade. Não 
há, nessas palavras, qualquer exagero, e a mecânica desses proce
dimentos é cristalina: a pequena oferta de motadias inviabiliza a 
aquisição ou o aluguel por parte da classe média, e os preços dos 
im6veiS novos são tomados como parâmetros para definir o mer
cado dos usados. 

Tendo sempre em vista esse coDtexto, é alvissareiro saber 
que o Govemo Federal com.eça a tomar decisões no sentido de mi
nimizar 6 CUsf<Bociã.l de omissões administrativas ou de políticas 
equivocadas. Sem moradia decente, há que reconhecer-se., não há 
cidadania, e o sonho da casa pr6prii-parecia cada vez mais ínatin
gível para um enorme segmento da população. 

As dificuldades não se encerram ai. Elas persistem. hoje, 
até mesmo para os mutuários do Sistema F'mancei:ID da Habitação, 
já que os saldos devedores de seus contratos são conigidos pela 
Taxa Referencial de Juros (fR.), em níveis bem acima. portanto, 
dos reajustes aplicados ~os seus rendimentos. Assim. não é de sur
preender o elevado htdice :de inadimplência. Dadõs divulgados 
pela Caixa Econômica Federal, há tiês meSes, davam conta que, 
dos 1 milhão 165 mil muOJ.ários do Sistema Financeiro da Habita
ção e do Sistema Hipotecário, 543 mil estavam com piestações 
atzasadas. 

· Aqui, toma-se oportuno lembrar que política salarial e p::llí-
tica O.abitaciooal são indissociáveis, e qUe ã~~ffiôbseivância desse 
princípio pode trazer conseqUências graves, como está a nos lem
btar o 'rombo" do Fundo de Compensação de Variações Salariais. 
Como se recorda, o arrocho salarial no início da década passada, 
em conflito com os reajustes das prestações em valores acima da 
inflação, provocou- uma sii:ri.iiÇãO quaSe gciler.iliZaaa de inadi.m
plência. Ao GOVe"ii:tO, então, nãO restou outia saída que não a redu

-fão das prestações, o que deu origem ao 'rombo" do Fundo de 
Compensação, insufiéiciite pm OOõiiftoda a defasagem. 

Temos, agOia, anunciados pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso, e pelo Ministro do Planejamento, José Sena, quatro 
novas modalidades de atendimento ao candidato à casa própria. 
Registre-se, preliminarmente, que os. reC:uiSos -disponíV~ são es~ 
cassos, aguardando-se maiores comprometimciitõS da parte gover-
namental na primeira oportt.J.nidade. · 

O Pró-Moradià e o Pró-SaneaJDerito ápliciuao eSte aito: res
pectivamente, 644 milhões e 389 milhões de IiaiS. Destmados à 
pop.1lação com renda inferior a três salãriOs mfu.imos, os progra
mas prevêem ações articuladas e integradas com.· os Govemos Esta
duais e Municipais paci:. -cdi:D.õ~disSe anteriormente, reduzir o déficit 
de mornclias, regularizar e Uibani= áreas ODilÔ piedomine a popula
çlo carente:, identificadas pelo Programa ComunjCiade Solidária.. 

Dada a escassez de recursos, os programas vão-se dirigir 
aos bolsões de miséria das cidades, implantando-se de preferência 
nos locais que já disponham de infra-estruwrit e equipamentos, e 
promovendo, em determinados casos, a recuperação de áreas de
gradadas para que ali se instalem os projetes habitacionais. Com 
isso, pretende-se melhorar as condições de vida., por exemplo, dos 
moradores dos morros sujeitos a desmoronamentos, erosão do_ solo 
ou qualquer tipo de degradeção ambiental. 

Os programas Carta de Crédito e Propriedade Cooperativa 
vão operar eni cõlidições semelhantes, atendendo ao segmento 
com renda familiar mensal até 12· salários inín.im:os. A grande van
tagem de ambos os programas é que serão concedidos diretam.ente 
aos mutuáriOs, eliminando-se, portanto, a intermediação-de cons
trutOias ou incorpora.doras. Os imóveis a serem: financiados devem 
ter o valor máximo de 35 mil reais, e o teto dos fmanciamentos é 
de 28 mil reais, com PriOridade para os titulares de cantas do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço •. 

Não há dúvida, Senhor Presidente, Senhoras e Senhor~ Se
nadores, de que os programas anunciados S:W um_alento_para os 
que almejam construir ou adquirir a casa pr6pri.a. Õ InU.tuário po.. 
derá optar, na atualização das prestações, pelo Plano de Equivalên
cia Salarial ou pelo Plano de Comprometimento de Renda, e em
bora o reajuste :teaba por base a lR, sempre superior à correção 
dos salários, as condições s~ benéficas,. com os juros :oiais baixos 
do mercado. 

Para este ano o Carta de Crédito deverá ter 700 milhões de 
reais, oriundos do Fundo de Garantia. O programa Propriedade 
Coopemtiva, que fmanciaiá pequenos grupos de pessoas físiCas, 
deverá aplicar 160 milhões de reais, da mesma fonte. 

Sr. Presidente, S:n: e Srs. Senadores, o governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso parece seriameme empenhado 
em equacionar o problema do déficit habitacional que flagela 12 
milhões de familias brasileiras. Os programas ora lançados são 
ainda incipienteS para promover qualquer mudança siglrificativa 
nesse setor, !ille vem sofrendo o aoúiDlllo de euos e omissões de 
longa data. É estimulante, no entanto, observar que as autoridades 
estão atentas para uma questão que fere os princtpios mais ele
mentares de convivência social e de promoção da cidadania, pro
curando dar moradia digna a milhões de brasileiros que ainda so
preyivem apartados do sistema social. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) - Nade mais ha

vendo a tratar, a Presidência vai encenar Os trabalhos, desi~@ 
para a sessão ordinária. de amanhã a seguinte 

ORDJ!:M DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 109, DE 1995 
(Em regime de urgência, rios termos 
do~ 336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 109, de 1995 (n° 95/95, 
, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto de Convenção In
teramericana para Prevenirl Punit e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, assinada em Belém do Paiá, em 9 de junho de 1994." 

(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional) 

-Z-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 1'-1" 87, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Resolução n° 87, de 1995, de Comissão Diretora, 
que "altera o Anexo J1 da Resolução n<~42. de 1993", tendo 

Parecer favorável, sob n° 486, de 1995, de Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Dependendo de pareceres sobre a emenda de Plenário) 

-3-
REQUERIMENTO N" !.II 7, DE 1995 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 1.117, de 
1995, do Senador Júlio Campos, solicitari.do, nos teimOs regimeil
tais, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 
208, de 1995, de sua autoria, qne "denomina o Aeroporto Interna
cional do Galeão como Aeroporto Internacional TomJobim.'' 

-4-
REQUERIMENTO N" f.II9, DE 1995 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 1.119. de 
1995, do Senador Eduaxdo Suplicy, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado n°7l, de 1995. de 



564 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

sua autoria, que "dispõe sobre a. retenção do imposto de renda so
bre rendimentos e ganhos de capital provenientes de fontes sinta
das no PaiS. qUando percebidos por pessoas físicas oo jurídicas re
sidentes ou domiciliadas no exterior". 

-5-
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N" 53, DE 1993 

Discussão, em tumo úniro, do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 53. de 1995 (n' Sl/95, na Câmara dos D"?'tados), que apro
va o texto do Acordo para a Manutenção do Centro lnte:ramerica
no de Comercialização, entte o Govemo da República Federativa 
do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ameri
canos. celebrado em Belém do Pari. em 9 de junho de 1994, tendo 

Parecer favoráveL sob n' 506, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-6-
PARECER N' 512, OE 1995 

Discussão, enúumo~co, do,P.arecer D.0 Sli; de 1995,_ da 
Comissão de Assuntos Econ8micos, concluindo pela rejeiÇão da 
Indicação n' 5, de 1995, de autoria do Senador J;;nandes Amorim, 
que propõe seja objeto de estudo por aquela Comissão a obtenção 
de depoimentos e informações de autorida,ciçs da_ área económica e 
entidades civis, quanto às políticas econõmia., monetária. íiSCal e 
cambial em curso no País. - -

O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h42min.) 

DISCURSO 00 SR. BERNARDO CABRAL 
PRONUNCIADO NA SESSÃO 00 PIA 29.08-95, 
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COMIN
CORREÇÕES NA ANTERIOR 

O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente, peço a pa
"Iavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ,- CQncedo a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabral • 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte cliscurso. Sem~ do orador.) - Sr. Presi
dente, Sn> eSrs. Senadores, na sessão de l 0 de jmho de 1995, em 
que o Senado Federal homenageou o Pcxler Judiciário, eu dizia, ao 
iniciar o meu diSCursõ, ·que era do Norte e lembrava que, tendo ali 
nascido, no meu Amazonas, aprendi que os rios, que são muito pe
quenos no começo, vão aumentando o seu caudal à medida que se 
aproximam da foz, tomando-se, cõ:iii ó seu ~_im~_Q, estradas 
do desenvolvimento e da própria vida. 

Volto à tribuna boje, Sr. J?residente, Sn e Srs. Senadores,. 
para registrar a minha preocupação e dar a minha modesta conlri· 
buição na questão das hidrovias bras:ileiras e, no que muito nos 
toca, das hidrovias da Região Amazônica, bem oomo auv.egação 
interior. 

Da imensa malha fluvial que drena o territóriO- brasileiro, 
cerca de 40 mil Km de rios são constitUídos por hidrovias íJ.sica
mente aproveitáveis. São rios que mici:almeiite serviram como es
tradas para que os primein:ls colonizadores, com suas pequenas 
embarcações, sem a linba do Tratado de Tordesilhas, alaigassem 
as fronteiras, incorpoiarido vastas regiões ao nosso teuit6rio. 

Mas. se de um lado o Brasil é um pais privilegiado por su.a 
imensa malha fluvial,. de outro, some~te 10% das ~ -~ se 

deu o desenvolvimento estão próximas à calha dos grandes rios. Q 
crescimento ocorreu basic;;uoente na região litorânea. que, com a 
sua topografia acidentada, toma os rios inadequados para a nave. 
gação em cotrente livre, ou seja, em suas condições n.arurais, obri
gando o dispêndio de pesados investinientos para sua coiTeção. 

Em sua maior parte, os rios navegáVeis correm em áreas lo
calizadas nos chamados "grandes vazios", regiões até bá pouco _ 
sem atrativos para investimentos que lhes proporcionassem ingres
sar no mercado como centros de produção. Assim. a navegação in
terior, própria para o transpol1e de grandes volumes de carga, fi. 
cou relegada a um segundo pla:Df>, dependendo de incentivos que 
permitissem a sua contimlidade. A exceção da Amazônia. onde em 
verdadeilas imensidões são praticamente a única forma de trans::.: 
porte para passageiros e cargas; do rio São Francisco, com as suaS 
folclóricas gaiolas, e da Região Sul, gxaças à existência da Lagoa 
dos Patos, associada a fatores rulturai.s trazidos por imigrantes eu
ropeus, o termo hidrovia caiu em desusp. 

Hoje, o processo de interiotizaç.ão, ímpulsionado pela ex
pansão das fronteiras agrlcola e mineral, acabou por chegar à área 
de infhlência de grande parte de nossos rios. Através deles são es
coados, principalmente. grãos, minérios., madeiray derivados de pe
tróleo e materiais de construção. Como retomo, levam. às regiões 
produtotas insumos e equipamentos, Dllm volume total de carga 
que já supera os 12 m.i.lbões de toneladas anuais (0,48% da carga 
transportada px bidrovias em todo o mundo). 

Imensas áreas há JX>UCO desabitadas vão sendo cobertas por 
lavcw:a de _grãosy por gr:andes fazendas de criatório, por canteiros 
para a exploração miD.era.L Nas maiores bidrovias o tráfego come
ça a se adensar. Na Amazônia, carretas com até 45 toneladas de 
éargas são embarcadas nas chata pelo chamado sistema "roll-on 
ro11-off', indo e vindo pelo Rio Madeira, entre Porto Velho e Ma
naus ou, ainda, entre Manaus e Belém pelo Rio Amazonas. inte
grando-se dessa fotma à malha viária -terrestre pam compor o-
transporte de porta a porta. 

Diversos portos localizados ao longo dos rios são reapare
Ihados. para escoar a produção de novos pólos agrícolas. e a cons
trução de obras de infra~nu:a. de norte a sul do País promove 
a formação de grandes estirões nãvegáveis, como abrindo novos 
horizontes para a nossa navegação interior. 

As atívidades relacicmadas com a implantação, supervisão; __ ... 
coordenação e controle da navegação interior são de atnOuição do 
Ministério dos Tr.msportes... Dessas as referentes à implantação e 
operação da infta-estnunra hidroviária neCessária ao desenvolvi
mento da navegação interior, incluindo portos fluviaís, eram da 
competência da Portobrás- Empresa de Portos do Brasil SI A, sen
do atualmente do Departamento de Portos e Hidrovias do .Ministé
rio dos Transportes. 

A malha fluvial brasileira, com cerca de 40 mil km de rios 
potencialmente aproveitáveis para navegação, distribui-se em. nove 
grandes bacias hidrográficas, confOIDJ.e a seguinte distnl:uição. 

E aqui paro para fazer um parêntese, Sr. Presidente, para 
demonstrar o que foi a tenacidade do Dr. Arnaldo Augusto Setti. 
meu assessor técnico na Liderança do Partido Progressista. que fez--
um levantamento primoroso e que o situa entre os maiores espe
c:ial.istas em matéria de bidrovia do Brasil e forn do nosso País.. 

O quadro, Sr. Presidente, mostra as bacia') Amazônica, Nor
deste, Tocantins~Araguala, São Francisco, Leste, Paraná. Paraguai. 
e Sudeste, Uruguai; quadro esse que voo passar à Taquigra:f1.3., sem 
a necessária leitura. para que não haja um senão sequer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SJ/.. BER
NARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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Gostaria, Sr. Presideole, Sis. SeDl!dores. de tecer algomas 
considemções sobre a simação das hidrovias e da navegação· inte
rior, para melhor colQC31' a.questão nacional em relação a est1L te
mática. Tomemos como piimeiro título "NavegaçãO Interior no 
Mundo". E chamo a atenção dos Srs. Senadores para o fato que de 
um todo de 450 mil quilômetros de vias naVegáveis intfi_riores 
existentes no murido, são, efetivameiJte, utilizados cerca de 190 
mil quilômetros, nos quais são ttansportados, anualmente, dois bi
lliões e 200 milbões de toneladas de cargas, principalmente car
vão, petróleo, combustíveis, líquidos, fertilizantes, ferro, aço e ma
teriais de construção. Desse total, cerca de 57% são movjmentados 
pelos Estados Unidos da América, 25% pela ex-União Soviética, 
10% pelos países da Europa Ocideotal e 8% restanles ttansporta
dos pelos demais países que se utilizam de hidrovias. 

Observem, Sr's e Srs. Senadores, a &paridade brutal que 
há entre o que se movimenta -só oos: Estados Unidos 57% e os 8% 

li&tantes que cabem aos demais países que se utilizam das hidro
vias. 

Os maiores índices de aproveitamento de hidrovias (percen
lllalmente, no uso da rede potencial) encontram-se na Europa e 
nos Estados Unidos. A ex-União Soviética utiliza 31% de seu po
tencial e os países da Ásia apenas cerca de 8%. 

A rede européia. 

A maJba de hidrovias que se estende pela Europa Ocidental 
tem sua maior extensão concentrada nas vastas regiões de topogra
na- pla.oa OU levemente ondulada, que ICCObre a Holanda, a Bélgi
ca, o Norte e o Noroeste da França. o Norte, Noroeste e Oeste da 
Alemanha Federal e o Norte da Alemanha E>emocrática. 

Dessa maJba de 26.50<Han de extensão, e par onde aonal
meD.t.e são transportadas cexca de, no IIlÍiliii16, 370 milhões de to
neladas de carga, mais de !O mil quilômetros são formados parca
nais artificiais e o restante por rios e lagos, ligando os principais 
centros de produção e coosumo e portos oceânicos como Rotter
dam, Amstetdam. Hambmgo e Ántuétpia. Pela topograíia suave 
da região, o sistema hidroviário, dotado de banagens e pequenas 
quedas, está quase tota.Jment.e canalizado pa: meio de sucessivos 
lagos represados. No rio Main, que no futuro integrará o Reno ao 
Danúbio, 41 eclusas veni:em-um-desnível de cerca de 300 metros, 
ao longo de 450km, enquanto outr.ls 27 eclusas estão instaladas 
nos quase 300km que fonnam o trecho médio do Reno. 

Com o téiinil:io da ligação Reno-Main-Danúbio, feita em 
1994, ficou formada umahidroviaque liga o Mar do Norte ao Mar 
Negro, atravessando, em seus 3.500km, uma das mais ricas e pro
dutivas regiões da Europa Ocidental. 

Agora, Sr. Presidente, faça-se uma observação à rede na re
gião da ex-União Soviética. Devo dizer a V. Er que visitei a 

UDião Soviética por duas vezes, uma com o ex-Senador Pompeu 
de Sous~ que àquela altura era o Presideate da Associação Btasi
leira de Imprensa em exercício, e eu era o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil Nessa ocasião pude_ comprovar a topo
grafia razoavelmente piaria, o que proporciona grandes extensões, 
naturalm.ente navegáveis, pan. as hidiovias formadas pelos rios 
Volga, Kama, Don (ligado ao Rio Volga pelo canal Volga-Don), 
Neva (que é o rio que banha a_frente da Cidade de Leningrado), 
Svir e Dnieper. Essas grandes hidiovias ligam-se a 5 mares inte
riores: Negro, Cáspio, Asov, Báltico e Branco (navegados tam.bél:n 
por embarcações fluviomarítimas), e mais os lagos One_g e Lado
ga, além de inúmeros canais, ligando principalmente os lagos aos 
mares interiores. 

Na região asiática do território ex-soviético, as E._rinc~_s 
hidrovias São as famadaspe!osRiosJenissei, lrtysb, Ohi e Ancaa. 

Ttansportando anualmente ceroa de 550 milbões de tonela
das de carga nos seus 45 mil km de curso aproveitados, o sistema 
hidroviário sOviético 'possui, em sua infra-estrutura. mais de-·100 
eclusas, além de 1 O mil canais artificiais. 

Agora, Sr. Presidente, faça-se um paralelo com a rede ame
ricana. 

o sistema hidroviáiio -amencario formado por 40 mil km de 
hidrovias é responsável por transporte anual - e chamo a atenção 
de V. Ex• para o fato de como desprezamos o nosso sistemahidrc>
vi.ário - s6 ali, naquela rede ameticana, de mais de I bilhão e 250 
milbões de toneladas de c.uga. Está snbdivido, segundo a locação 
geográfica de seus cursos.. da seguinte forma: hidrovias da COsta 
Atlântica,. hidrovias costeiras do_ Golfo do México, sistema do Rio 
.Mississipi e Antilhas, dos Grandes Lagos e do canal marltimo do 
São Lourenço, além de outtas pequenas hidrovias da Costa do Pa
cífico, Alasca e Havaí. 

Sua mais importante malha hidroviária está JocaJizada na 
região Centro-Oeste do teiiitório americirio e é formada pela Ba
cia do :Mississipi: onde ~m rios como Ohio, Tennessee e lli
nois. 

Naquela malha opera ainda um canal ligando o Rio TenoêS.:: 
see ao Rio Tombigbee, cOnhecido par "fenn-Tom". VISalldo en
curtar a distância para o Golfo do México em SOOkm - e vejam ã 
preocupação aí da inteligência na produção norte-americana -. s6 ... 
para escoar, principalmente, a produção das reservas ca.rboníferas 
do Estado de Ohio, numa estimativa inicial â.a ordem de dezoitO 
milhões de toneladas anuais de car~ão, é que eles encurtaram essa 
cüstância par.1 o Golfo do México em500km. 

E o sistema Mississipi-Ohio constitui-se_na hidroVia de trá
fego mais intenso do mundo, sendo qUe. no Bãixõ Misslssipi, tra
fegam comboios de até sesSenta mil toneladas de carga. 

Gestão da navegação interior. 

Nos Estados Unidos prevalece a filosofu de usos nnlltiplos. 
contemplando não só a navegação, como o controle de cheias, ge~ 
ração de energia elétrica, iirigaçâo e lazer. Do ponto de vista insti
ruci~ cada entidade defme suas prioridades, recursos e esttuni~ 
ração adequados, após entendimentos pxévios. fazendo com que 
nenhum aspecto setorial prevaleça autocn1ticamente sobre os de
mais.. Todos oS empreendimentos relativos aos usos comuns estão 
sob a responsabilidade de comitês de bacia, viabilizando-se assim 
a gestão cohjunta. - - -

Nos países da Europa a 1l011llatização, planejamento. im
plantação? operação e mam1tenção da navegação interior são exer~ 
cidas, eni geral. por um orgacismo federaL havendo casos em que 
a administração é compartiibada iãmbém com a iniciativa privada. 
Há países como a Holanda, por exemplo, onde convivem hidrc?-:_ _ 
vías geridas pelo Estado, outras por-organismos especialmente insw 
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tituídos para esse fim e hidrovias administtadas pelas comunida-
des !ceais. -

Na ex-União Soviética, a gestão das hidrovias era feita pelo 
Estado, dentro de um sistema gerencial de uso múltiplo. Os planos 
de transp:>rte eram estabelecidos em 'planos qilinqüenais, em que. 
se defme a participação de cada modo de transporte. 

O Sr._Osmar Di~- Concede-me V. Ex•_lJm aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Com lllllita honra. V. ex• 

completa a lacuna de cada discurso que se possa pronunciar neste 
pleoário. · 

O Sr. Osmar Dias - Quero associar:.ii:iea V. Ex•,Iamentan
do também que um tema de tamanha .importãncta nãÕ enCOntre eco 
nos debates nesta Casa. Entendo que é a questão da redução dos 
custos nos transportes que viabiliza um país. Sabemos por que os 
Estados Unidos não encontram concorrente nas exportações., por 
exemplo. dos produtos agr!colas, dos grãos. pm. outros países. 
Porque os Estados UDidos optou pelo transporte intermodal. reu
nindo as hidrovias, as fe~ e as rodoviaS, mas com competên
cia. utilizando-se doSLeCU$s nat:ur.üs, espaJhando D.idrovias nas 
regiões produtoiaS e, desta forma. petmftindo o escoamento da 
produção e a exportação a um custo reduzido, no que se refere ao 
transporte. Perdemos muito em traD.SpOrte para os nossos parceiros 
dq, MercosuL Por exemplo, as distâncias que separam as regiões 
produtoras da Argentina do seu porto são, em média. 250 quilôme
tros. enqu'anto as distâncias médias do Brasil chegam a 850 .quilô
metros. Isso significa que uma tonelada de comida, de grão, :oa Ar
gentina, custa US$14 para ser cattegada até o porto. No BraSil. em 
função do nosso sistema de traDspOrte e das distâncias· que sepa
ram as regiões produtoras dos portos, esse custo chega a ser duas 
ou duas vezes e meia superior ao custo contabilizado pela Argenti
na. Assim, não dá para concorrer. Entendo bem o signüicado do 

-pronunciamento de V. Ex'" porque sei da importância que tem para 
a viabilização não apenaS do setor agtíco.la. mas do setor industrial 
em especial, que arca ainda com um alto custo de transporte para 
competir no mercado mundial. Parabéns a V. Ex•. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. ex•. emi
nente Senador Osmar Dias. Devo dizer-lhe que um dos pOntos.que 
ia aboxdar mais adiante é o que hoje se convencionou chamar na 
Amazônia. 

A estrada naru.ral naquela regij.o é o rio: é õ rio que cõil:ián= 
da a vida. No entanto, há sempre alguém que prefere gastar milhõ
es e bilhões em uma rodovia - e posso citar a _Transamazôoica -
quando agora estamos tenrando transportar de Cuiabá pam Porto 
Velho e, depois, pela caiba do Madeira até 6 município de Itacoa
tiara. no Amazonas. a nossa soja, saindo ~"o Atlântico. pela me
tade do preço. 

Por que as. pessoas fazem ouvido de mercador? Porque 
quando o Brasil_lançar esse produto no ext~or pela metade do 
preço, os grandes mercados internacionais com.eçatão a sofrer o 
prejuízo. E. a partir daí, começa a sabotagem. 

De modo que agradeço a .V. Ex• pela sua intervenção. pie- , 
namente coerente com a linearidade do meu discurso. 

O Sr.Romeu Tuma ·V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita honra, Sena· 

dor Romeu Tu ma. 
O Sr. Romeu Tuma- Desculpe-me por interrompê-lo. Se

nador Bemando Cabral. Mas V. Ex.• traz à: baila um assunto apai
xonante,. pam não dizer que economicamente de grande valor, 
principalmente pam o Btasil que possui v~as bacias hidrográfi
cas, dentre elas a hidrovia Tietê-Paraná.. Em.' visita recente a uma 
usina de açúcar e de álcool. o Senador Osmar Dias. com os seus 
conhecimentos na área agrícola, observou que há uma redução no 
custo do transporte da cana em pratipamente 50%. pelo uso do 

transporte modal. O uso 'desse transporu; permite que se vá buscar 
a mercadoria a uma_distâ.ncia. bem maior do que seria poss~vel com 
o transporte rodoviário. A usína utiliza-se do transporte rodoviá.:o 
rio, do ferroviário e da Djdrovia, tendo inclusive desenvolvido a, 
tecnologia de _construção das barcaças no próprio local. Verifique 
V. Ex• como o assunto é importante dada a quantidade de oportu
nidades que podem surgir com o uso da bidrovia. V. Ex• referiu-se 
à Europa. Fiz um trabalho com a polícia alemã no Rio Reno; lá, há 
uma patrulha que percorre peiiitanentim.ente aquele rio. As barca
ças de transporte, de várias toneladas, parecem um comboio de 
trem pelo número e tamanho de cada uma delas. Elas fazem um_ 
transporte intemacional, ou seja. -da Alemanha para a Holanda e 
para outros países que se servem do mesmo leito de rio. QUe-ro 
cumprimentar V. Ex• e, em nome dos brasileiros, agradecê-lo pela 
oportunidade do seu discurso, na esperança de que os investimen
tos venham com rapidez. Lembraria até a ponte de Santa Fé. onde 
uma hidrovia.un.iiá São Paulo ao Mato Grosso. Esta ponte está pa
ralisada por. falta de investimentos, principalmente do Govemo Fe: _ 
dera!. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Romeu Toma, 
v. ex• aboida parte clj:> que. ao fmal, vou fazer chegar ãs mãos d.i 
Presidência da Casa. E um trabaJho de dois volumes, denso, elabo
rado, ao longo de seis meses ininteriuptos, pela Assessoria da Li
derança do Partido Progressista. chefiada pelo Dr. Setti;que ainda 
há pouco eu dizia ser, na minha coilsideração.lioje, um dos maio
res especialistas na matéria tanto no Brasil quanto no exterior. Te
nho a certeza de que a Presidência do Senado mandará publicar 
esse alentado trabalho para que todos tenham conhecimento do 
gue há em relação ãs bidrovias, em relação a-o desenvolvimen~ 
sustentável do nosso País.. 

O Sr~ Pedro Simon - V. Ex.• me permite um aparte. nobre 
Senador Bernardo.Cahml? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não. nobre Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro SimOQ- Felicito y. Ex• pela -ímportância do 
pronunciamento. 

O SR. BERNARDO ÇAB~- Ohrigado a V. ex•. 
O Sr. Pedro Simon - E doloroso falar no nosso Rio Grande 

do Sul. Há 50 anos, o grande meio de transpOrte naquela região -
- era o hidroviário. V. Ex• conhece Porto Alegre e~ sabe que ali há -

uma série. de rios. todos praticamente navegáveis. !amos de minha 
len-a. Caxias do Sul, por água até Porto Alegre. Relegou-se esse 
tipo de transporte a um plano tereiário; sobreveio, então, o seu de-_ 
saparecimento. E nós fizemos a loucura - a que se referiu o Sena
dor Osmar Dias - de fazermos a maior parte do nosso transporte 
por rodovias. Trinta por cento do que se produz no Brasil se perde 
nessa anarquia. desde a colheita até o transporte. A realidade que 
estamos vi":endo é essa. V. Ex'" falou muito bem sobre a Transa_-_ 
mazônica. E uma piada falar na Tvmsamazêmica, que poderia até 
ser construída, desde que, primeiro, tratássemos do problema da 
rpdovia. E os rios navegáveis do Brasil? Por onde se anda. verifi
ca-se que hã muitos rios. É uma realidade. De repente. o ex-Presi
dente JK deu impulso à indústria automobilística. Nada contra. A 
solução, para nós, seria o transporte rodoviário. era tudo para o 
transporte rodoviário. _E o que terilos boje? Nada de rodovia. nada 
de transporte fluvial, nossas fenovias são um fracasso total, estão 
numa decadência tolal e as nossas rodovias também. Pelo menos 
se pudéssemos dizer: optamos por rodovias. e não há nada melhor 
do que as rodovias do Bmsil. Tudo bem. Mas. lião. Como não po
dia deixar de ser, as nossas rodovias. pelo volume de cargas trans
portado. não agüentam por muito tempo. Portanto. o pronuncia
mento de V. Ex• é de uma importância fundamental. no momento 
em que estamos debatendo essa questão. Não se fala tanto em pri-
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vatização? Está aí talvez um setor que possa até ser privatizado. 
Por que não ?Ihar para o tr.msporte fluvial e pesquisar se pode ou 
não haver interessados na sua privatização? A verdade. a dolorosa 
realidade, é esta: Jlllnca. - e V. Ex• disse-o Ililiito bem - vamos ter 
condições de competir em preços porque utilizamos massivamente 
o transporte rodoviário, que tem um frente milito caro. Não temos 
condições de competir e não é só com os Estados Unidos, .não te
mos condições de competir com ninguém.--Ao mesmo tempo em 
que temos que aumentar a produção - que hoje é de setenta milhõ
es, uma Dinbaria, temos de duplicar, triplicar-. não se pode falar 
em competição real se não hcuver um transporte barato. E o nosso 
tipo de trulSpOrte é o mais crueL o mais ridículo que podemos 
imaginar. Meus cumprimentos pela importância e pelo significado 
de mais esse pronunciamento de V. Ex a. 

O SR. PRESIDENTE (Lev;-Dias) -Senador Bemmlo Ca
bia!, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, vou pedir 
pennissão a V. Ex" para responder pelo menos o aparte do Sena
dor Pedro Simon e, as-ú~ quatro folhas do meu di,scurso, gos
taria que V. Ex•- as consideras'le como lidas., para não invadir o 
tempo do outro orador. . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está concedido um 
teD;JPO adicional a V. Ex ... 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. 
Senador Pech-o Simon, veja V. Ex• o que é crueL para usar o 

teiJllo que V. Ex• acaba de registrar: o frete rodoviário é o mais 
caro do mundo; depois vem o ferroviário; e. pcx Ultimo, o mais ba
rato. o menos cuslc6o, o frete marítimo, porque neste a estr.lda é 
natural, não precisa ser construída nem conservada. E~ no eiJ1anto, 
relega-se isso talvez porque não seja uma fonte de COIIUpÇão 110 

sentido do quanto as pessoas podem enricar na coDSinlçio de es
kadas que daí a pouco estão esburacadas ou na construção de fer
rovias- como V. Ex• citou -~que estão abandooadas O fato é ~e 
não se encara com a devida seriedade um ~to dessa natureza, 
desse porte. que, sobretudo, eoonomiza divisas dentro- e fora do 
País, reduzindo, inclusive, os aJstos de alimentação, como bem sa-
lientou o Senador Osmar Dias. ~ · 

O Sr. Geraldo Melo- Pennita-me V.Ex•umaparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte a V. 

Ex·. 
O Sr. Geraldo Melo - Senado. BernardeS CabiaL gostaria 

apenas de cumprimentá-lo pela sua importante ">'.!'tribuição ao de
bate sobre o problema do trulSpOrte no Brasil E uma das coisas 
que temos dito seguidamente às pessoas que se preocupam com 
essa matéria.. Na Região Amazônica, ~ à natureza construiu 
uma rede viária, alguma parte dessa rede que não pode ser utiliza
da é tomada como inexiste~ mas a imensa nialha que já existe 
apenas necessita de acessos à infra-estrutura ~ apoio e à grande 
frota que surgiria se alguém ct.sse frioridade à construçio de hi
drovias neste País. A ocupação e a penetiação da Amazônia cons
tiruirão um desafio quase intransponível se quisermos, ao mesmo 
tempo, aflillW' nossa soberania naquela região e preservar o meio 
ambiente, como é-o nosso devei e o desejo dos brasileiros. Sena
dor Bernardo CabtaL acredito que V. Ex• agita, com o seu discur
so. com a competência que o caracteriza e com a seriedade e pru
dência com que coloca a questão, um dos problemas de maia- im
portância parit. a construção do futuro deste País.. Da mesma ma
neira como não se compreende - tantas vezes o nosso Colega Se-
nador Beni V eras tem-se ma..ni.(estado sobre esse assunto- que, en
tre o Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. não se teDha cons
truído ainda. uma ferrovia modema e eficiente, que atenderia a 
mais de 50% da economia nacional que trafega naquele trecho. 
NãO se compreenôe que com 9 sistema. viário fe"ito na Ainazônia, o 

Brasil não tenha descoberto que ali seria mais barato utilizar o ql.re 
a natureza já fez do que construir estradas que ninguém consegue 
manter, estradas que precisam ser pavimentadas, asfaltadas, con
servadas e que! atua.lmente, não levam a lugar algum. Meus para
béns a V. Ex .. , que está dando uma importante contnbuição ao 
nosso Pais. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Getaldo Melo, 
V. Ex•. que fói Governador de Estado, assim como o Senador Pe
dro Simon, traz a experiência daqueles que cuidam de dar ao seu 
ton:ão natal - ou, pelo menos, àquele Estado que lbe deu um man
dato de Governador para gerir os seus recursos - uma prova da 
pro(lCÍência que deve nortear a conduta do homem público. Eu 
agradeço a V. Ex• o apãrte. 

Vou concluir. Sr. Presidente, lembrando. para tomar o mote 
proferido pelo Senador Geraldo Melo, que, realmente, a frioridade 
máXima deve ser reativar o transporte hidroviário na Anlazõni.a~ 
Em função de sua extensão territorial. é na Amazônia que se preci
sa de transporte eficiente e barato. Nessas condições, o setor hi
droviário desempenhará papel relevante. 

E aqui faço questão de e~uir este p;uâgrafo, que deve 
marcar a sessão de hoje do Senado. E uma grande falácia dizer que 
nossos rios navegáveis estão loc.a.l!zados na região errada, pois 
nossos rios estão no local coneto. E na Amazônia, onde as gran
des distâncias exígem menores custOs de transporte, onde nosSos 
melhores rios se encontram. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Senador, antes de 
V. Ex• eD.ceo:ar, gostaria de merecer um aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com a anuência do emi
nente Presidente.-
- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador José Roberto 
Anuda, o tempo do Senador Bemardo Cabral. com a aquiescência 
da Mesa, já foi ultrapassado em treze minutos. Mas V. Ex• faz o 
aparte rapidamente. TeDho certeza de que V. Ex• vai enriquecer o 
pronunciamento do Senador Bemmlo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL. Não só enriquecer, se V. 
Ex• me permite, mas teremos também a prova democrática da Pre-
sidência ao permitir o aparte. _ 

O Sr. José Roberto Arruda - Muito obrigado, Sr. Presi~ 
dente, muito obrigado, Senador Bernardo CabraL Gostaria apenas 
de acrescentar que um dos tia~os mais interessantes Sobre geo- ... 
política de ViaDIJa M~ falecido recentemente, traçava exat3.
mente o panllelo entre os rios brasileiros, os rios da América do 
Sul e os rios da América do Norte, para traçar também um paralelo 
entre os modelos de desenvolvimento do hemisfério sul e do he
miSfério norte. E ele falava exatamente dos rios da Amazônia. É 
claro que a baixa de!lsidade demográfica na região norte do País 
ainda Dão levou os estudiosos a verem que a estrada mais barata é 
aquela que já existe, que são as vias fluviais. A conStrução- di: 
eclusas e as retificações necesSárias para o uso ecoriêmico das bi
drovias brasileiras devem ser a prioridade do nosso sistema nacio
nal de trulSpOrtes, seguidas de uma segunda. que é exatamente a 
ferrovia,- {KJI'qtle-embóra mereça uDi üivestimento inicial mais altO, 
ela é perene e tem um custo de manutenção muito mais baixo se 
com.parado ao que tem sido, erroneamente~ a prioridade nacionaL 
que são as rodovias. Parabenizo V. Ex• pelo opottUilo pronuncia
mento. 

~ O SR. BERNARDO CABRAL - Eu me parabenizo por ter 
ouvido V. Ex', engellheiro que é e conhecedor da matéria. 

Sr. Presidente. Deus me deu, além da graça de ter nascido 
no Amazonas. a visão de que nenhum homem públicQ_ pode ser 
egoísta. O eminente Senador José Roberto Amlda falou em Vian
Da Moog. Ao cabo e ao ftm do meu discurso, cabe dizer que Vian
na Moog tinha uma frase precisa que serve para tudo na vida. Ele 
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r" .·., De!"~a Obla sobre OS rios da Amazônia, que "os riOS sempre 
:gu· ~. , atingir os sros objetiVos, potqUe-sabiam contomar-os-

'"· !CU los que vm.ham surgindo a Sua frente;'. 
Neste momento, tenho obstáculos de falar perante V. Ex ... 

Estoo contornando todos eles. esperaildo que- me· tenha saído com 
engenho e arte, par.t dizer, portanto, Sr. Presidente, qoe aqui se en
contra Q trabalho sobre "O Papel das Hidrovias no Desenvolvi
mento _Sustentável da Região Amazônica. 

Sr. Presidente, retomando a leitura, a experiência iniema
cional quanto aos aspectos de gestão tem demonstrado que a solu
ção mais adequada. é a de se adotar, como unidade básica de ges
'1o. a bacia hidrográfica. A Inglatetra, por exemplo, adota desde 
1973 um únicp- "órgão de gesf:ão que é denomiriado 11A~s 
Re&ionais da Agua". e a polítiCa defmida. pelo ''Conselho Nacional 
da Agua".Nos Estados Unidos. as vias navegáveis que sio geridas 
pelo "cmpo de engenheiros dos Estados Unidos". que é supervi
sionado pelo "Conselho de Recursos ffidricos", e coordenado e 
planejado pelas "ComiSsões de Bacias Hidrogclficas". · · 

A legislação relativa· as águas, nos países citados, deDlCIDS
tra a existência de aspectos~ comuns na experiência desses países, 
onde o controle a utilização aa águas são efetivados dentro de uma 
perspectiva co gestão global dos recursos híc!ricos. A França, por 
exemplo. criou o "Código da Navegação Fluvial' que· inclui ·os 
cónceitos e defmiç&:s õásicas aplicáveis à navegação fur.erior~ uso 
múltiplo das águas e o uso prioritáriO da navegação. áreas de do
mínio, administração, embarcações, operações de temlinais, traba· 
lho e segurança do sistema fluvial. Esses países possuem uma le
gislação específlca para o setor hidroviá.rio, tctalmente ~cula~ 
da da legislação pertinente à navegação marítima. . . . 

___ Em_:relacã_o à -~gur;fuça da nave~~; a experiência_ inter-: 
nacional tem d~on.strido a ~importânci;. de efetuai- investimenlo& 

..run sistemas de rádio..connmicação ·e radar nas e:m.Ixm::ações, aléiri 
dos outros sistemas convencionais amplameril:e di.funci.idoi .. 

O desenvolvimento do setor depende, em grande_ parte, da 
existência de uma mentalidade hidroviária. 

Nos países onde o modo hidroviário assume papel relevante 
no transporte de cargas, os fretes se mostram compatíveis. devido 
2 diversos fatores, entre eles o que se dencwnlna ''boi~ ~ fre!e11

, 

prncurando tomar o modal mais competitivo. Por ootro lado, pro
curam-se soluções mais adequadas a cada região, simpliftcando-se 
as operações e baixando-se os cusios, com soluções, como por 
~emplo, de a própria família atuar como trq:ul.ação da embatca.-

• ç~o. . 
LIÇÕES A SEREM APRENDIDAS: 
- Todos os países desenvolvidos J'ri:oiizaJ:am a Navegação 

Interior como instrumento fundameDi.al do seu processo de desen
volvimento. 

• A importância da Navegação Interia: é de !a! magjlimde 
que países de diferentes orieDtaç_ões paiticipanl em-fOri:ná"de con
ges.tão da utilização deste meio que a nattlieza ofereceu (EUropa e 
E··>Uniãc :.)oviética). 

-Todos os países que desenvolveram a navegaçio iDterior 
estabeleceram uma estruo..ua nonnatizadota e de planejamento em 
seu organograma administratiVo, com alto nível de protissionaliza
ção, pois são programas e projetes de longo tempo de matumção. 

Sr.Presidente, Sn> e Srs. Senadores: 
Tomei conhecimento que o Eminente Ministro dos Trans

portes, Odacir Klein, está reestruturando a' organização ftmcional 
flç Ministério dos Transportes, em conjunto com a dos demais Mi
nistériOs, motivo da Reforma Administrativa em a.uso, promovida 
pela MARE - Mínistério da Administração e Refacna do Estado. 

A reformulação afeta ao Mmistério dos Transportes prev,ê 
três novas Secretarias. destacando-se: !! Secretaria de TI3I1Sp0l1es 

Terrestres- incluindo aí os Departamentos de Transporte Rodoviá.
rio-DTR e o Ferroviário-DlF - e a Secretaria de Transportes 
Aquaviá.ri.os - com o Departamento de Mari.oba Mercante., o De-. 
partamento de Portos e o Departamento de Hidrovias. 

Ressalta-sd"qye. pela primeira vez, o Setor de Hidrovias 
será tratado como um modo de transportes desatrelado de qualquer 
oUb:u setcr. - -

A pi"Op'JSta para conduzir o Departamento de Hidrovi.:i.S será 
o fortalecimento do setor como um segmento da Engenharia de 
Transporte, com o maior enfoque a para a prestação dos serviços 
hidroviários. 

Assim, sex:l dada a máxima prioridade ã prestação dos ser
viços, ao invés da engenharia de construção da i.ofi:a-estrutura da 
J:lidrovia. Isto quer dizer que os pressupostos básicos do serviço de 
tr.msportes serão buscados com a má.xima efl.ciência.. quais sejam: 
segunmça:, oonfiabilidade, r:apidez e pontualidade. 

Também. setá meta primordial o melhoramento e reativa
çãO dós segri:lejitos hidroviárids já disponlveis.O País conta como 
disse OOm 40.000km de rios" mVegáveis sendo que, destes, cerca 
de 20.000 localizam-se na Região Amazônica. 

Assim, é j:rioridade máxima reativar o tmnsporte hidroviá· 
rio na AmaZônia. Em função de sUa eXtensão territôrial, é na Ama
zôoia. que se pRclsa" de' transporte eficiente e barato. E nessas con
dições o setorhidroviário desempenhará papel relevante. 

É uma grande faláda dizer que nossos rios riavegáveis estão 
loca!izados na·região errada. Pois nossos rios estão no local cone
to! E na Amázônia onde as, grandes distâ.n.cias exigem menores 
custos de ti-anspoxt~ e· é lá onde nossos melhores rios se encon-
yam! . 

O que se Precisa é encarar o transporte hidroviário sbb o as
pecto canlercia( possuiDdo bOOs "estradàs" (.bidrovias). tendo veí
culos potentes e de tecnologia atual (embarcações), além de portos 
fluviais eficientes. No caso do transporte bidroviário, a cadência 
de despacho' e recebíme!l10 de mercadorias devem sobrepujar o 
predicado da r.tpideZ oo:VeículO. Como exemplo, cita-se o soja e 
seus derivados que, quando transportados por hidrovia pelo siste· 
ma existente no Estado do 'Rio ~de do Sul, resulta num proceS-
so "muito mais rápido que pelo modo rodoviário, dadas as condiçõ
es ~Volume. capacidade da fraa e eficiência na carga e descarga. 

O transporte hidroviário ~uma-atribuição constitucional e o_ ... 
Estado necessita ser eflciente em suas atripüições. Nessas condiçõ- -
e!;, sex:l dado maior enfoque·na "desf~o" dos portos flu • 
viais, ab:avés de licitação pública. As empresas de navegação, 
prestad'oias de serviço públiro, também serão cobradas: eficiência, 
bons serviçOs prestados e_ a~ jus_tos. 

Por isso, Senhor Presidente, Senhons e SeDbores Senado
res, apoiO e louvo a reesrru.turação do Ministério dos Transportes, 
conduzida pelo Ministro Odaclr Klein, e peço o apoio dos meus 
Nobres Pares. 

5) Finalmente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores: . . 

Deus me deu? além da gr:aça de ter nascido no Amazonas, a 
visão de que nenhum homem público pode ser egoísta. 

Encomendei à Assessoria Técnica do meu gabinete de Líder 
do Partido Progressista mn tmba.DJ.o, que orientei fosse o mais 
exaustivo e abr.mgente possível com o título "O Papel das Hidro
vias no Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica"~ A 
Assessoria Técni.ca trabalhou de lll3IÇO a junho deste ano, tendo_ 
produzido um rico e substancioso documento em 10 capítulos e 3 
anexos, com= de 500 páginas. · 

Neste instante Senha: Presidente, gostaria de compartilhar 
este trabalho com as Nob:es Senackns e Senadores, notadamente 
da Bancada Amazônica, solicitando que a Gráfica do Senado Fe-
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deral imprima este documento para que todos tenham um exem- O Sr. Hu&o Napoleão - V. Ex.a me permite um aparte ago--
plar. ra, Senador Roberto Requião? 

Creio~ que, assim. estarei conttibuind.O pãra O nivelamento 
de i.nfOimação e para que os debates mais se-enriqueçam e possa
mos melhor colaborar com o desenvolvimento do País, dando 
acesso a Parlamentares. Estudiosos, Professores. Pesquisadores, 
Consultores e Autoridades. 

Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO .-Ouço V. Ex• com o máxi
mo piaZC!. E não me considerarei apeado da palavra, Sena~. 

DISCURSO DO SR. ROBERTO REQUJÃO· 
PRONUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 24108/95, 
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COMIN· _ 
CORREÇÕES NA ANIERIOR. 

O Sr .. Hugo Napoleão- Ao contrário, V. Ex• apeou-me da 
palavra agota, dando-me a palavra e considerou-me restituído a 
ela. Queria dizer a V. Er. em primeiro lugar, que o PFL não é- _e 
liunca foi - maioria. pois detém 21 Srs. Senadores em 81. Em se
gundo lugar, V. Ex• tem uma predileção pelo PFL talvez equiparã
vel à do Senador Pedro Simon. que lamentavelmente aqui não 
está. Uma dia, o Senador Waldeck Ornelas me disse: "O Senador 
Roberto Requião está sentado exatam.ente na cadeira do Líder_ do 

-pfL. O que é isso senão ·uma adrillrãçào incontida?" Traduzindo 
Crii'01.ltr.iS-palavras agora. no plenário: a obstrução é um direito re
gim~ntaL A ela reconeremos se~ que julgarmos que assuntos 
devam ser aprofundados e não discutidos da noite para o dia. Afi
nal de contas, esta é uma Casa de debate e discussão, e é isso que 
estamos faZendo aqui, neste moi:nento, diante da admiração incóii
ti.da de V. Ex .. pelo PFL. Gostando ou não do Partido, V. Ex• será 
obri.gado a a~itar a sua convivência durante mais algum tempo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMoB~. Para discutir: 
Sem revisão do OIOoor.) o Sr. PresidenU:, qillülao um dos Li<ieres 
da suposta e presumida maioria no Senado, a ~orla do ~o. 
o Senador Hugo Napoleão, gbsttuía a :VotaçãO, ~~-um ~~ 
cJs> nosso mestre ilemaido Cabral, que. como Êsopo, fabul,aya:, '0. 
tempora! O mores!11 -pronunciava em voz baixa. mas audível. . 

É uma iriversão <4 ...U<4de, é o mõmento ciQ sumtal. A 
maicrrta" se~comPorta virtualmente Como minoria--~ -9:0e '?.se
nador José Fogaça não esteja aqui para *Os esc1a;'ecer ~ poucç 
sobre as teorias <4 rea!i<4de virtual. . . . . O SR. ROBERTO REQUIÃO • N'.O há a menor dúvi<4 

Mas a virnlalidade do real é exatamente .a soma das pré- quanto a isso. . _ . _ 
condições para que algo se transfOIIDe em malidade C_on:zeta: Fi~ · LaStimo apenas que esse desejo de aprofundar questões não 
aqui o meu desejo: de que esse comportamento de~~ c:JO Pfl:. _ se tenha estendido à discussão _da P~OBRAS, à col_ltrapo_siçã? 
se concretize, na realidade, de foima ~f~v( e ~e S;eja ~ ipíc::iç - .aecessária na Coínissão quando diScutimos a matéria e não tive-
do Waterloo do nosso Senador Hu,So NaJX)Ieão. . . moS 0 caii:radit6rio e que não -se teDha eStendido essa discussão a 

O SR. Hugo Napoleão- Pennite V. Ex•1,1m apa11:e? todas as emendas constitucionais-. - ~~ - o~ 
O SR. ROBERTO REQUIÃO -Em seguida, nobte Senadoc. o Sr. Hugo NapoleãO • Enten_do que houve a discussão. _: 
O Sr. Hugo Napoleão • Não fui eu qlfem foi apeadó do: O SR. ROBERTO R_EQU!AO - É uma lamentação que 

Governo. - . -. ·: . ~ , -·- .. ·- ·. -· . . : -~-. deli0 élàra. De-qUaiqijer. forma. a m.inhaad.tllliiçãopelo PFL é Se-

o SR. ROBERTO REQUIÃO :pasSéi' i Ínanhã 11'! Co, melbante a .toda admiração que hoje dispenso a todos õs partidos 
missão de Educação discutindo o Dia do Rariiali;>ta, o Dia doS~ do Bcisil desideologiza.dos,sem um pensamento político articula
ringueiio; dias que engordam o t;tos~ cal~dátio de feriàdos,.e ~: do:Espero que boje se tenha iniciado no plenário do Senado Fede~ 
cebi à tarde, do Presidente da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e ra1 Úin nioVimento de ~ contra a submissão -dos Srs. Senado
Cidadania alguns processos para relatar. a "doa.Çã.o de"mêiõ h~: res a todaS ~ opiniões do Governo; um movimento de reação _coo~ .... 
de texra para um IIlUD.icípio do N~e e alS?_màs ~ferênc~ _ trà. a SUbmissão do CongresSo Nacional à política de flsiologia e d_e 
de propriedade da União para ~u~cípios ~ Pataná; mas quando empreguismo. E que essa reação venha também do PFL. particü
se !rata <4 V ale do R.io Doce, ao invés da ppinião.do.Senado Fede- Iarmente do Senador Hugo Napoleão. 
ra1. vale a da Dr Helena Landau.Eu disse Landau. Limosine fora" · · ·o Sr." Hugo Napoleão- Com todo o Waterloo, o nome de 
desérie,quenãoémaisfabricado •. · · .- · -· ·: .. ; ~-~-: ~- Na:(x?~.é-etén:io. 

O Senado inverte a sua posiÇão,· cJ.iW5nllí_ O §eu comporta
mento, perde-se com. pequenos e x:idi~lOs procesws ~ ~
sões de rádio. Mas, de repente, pela spa maioria que se COmporta 
como minoria-obstruindo votação, qtier nos ~-ã posSíbilidãde ~ 
analisar a alienação de empresas Como a Vale do Rio Doce. 

O Senado IUllentino, dé muitas concessões, de todas as pri
vatizações. votou e Oig3:ilizoU uma comissãO biC:ameral de acom
panhamento das privafuações. Essa é a inspiração do momento. 
Pretendo. na próxima semana, talvez com o apoio da maioria e da 
minoria. concreti.za.r a idéia defmitiva de uma comis~o de aco~ 
panhamento de privatiza~ para evitar as S"lliplisas. porque. en
quanto abrimos mão do noSso dever de flSCalizar o .ijxecutivo - as 
suas operações. como se comportam o segundo e o téibeiro escalõ
es nas privatizações -. ao invés de abritmos mão dermitivãmente, 
viabilizemos uma comissão de acompanhamento e assumamos a 
responsabilidade de fiscalizar todas as privafuações. 

Assim, não teríamos a "Waterloo" do Senador Napoleão, 
mas a vitória definitiva de todos nós e do Congresso ~acioml. as
sumindo a sua dignidade e a soa funçà<? f!SCalizadoia. 

·ATADA 132"SESSÃO DELIDERATIVA ORDINÁRIA 
REÀLIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1995 

(Í'ublicado no DCN, Seção II, de 30 de agosto de 1995) 

RETIF!CAÇÃO 

Ap6; o Requerimento n• 1.147195, na fala <4 Presidência, 
página 14790, z· coluna, e página 14.791. 1• coluna, no 1' parã
grafo, exclua-se, por demasia, os seguintes trecllos: 

Sobre a mesa. requerimento que será requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -0 requerimento seiâ 
votado após a Ordem do OU, na forma do disposto no art. 340, Ii. 
do Regimento Interno. 
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Ata da 1343 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 31 de agosto de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Renan Calheiros e Jefferson Peres 

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

(Projeto enviado à sanção em 30 do correDle) 
N• 261/95. de 30 do corremo. comunicanqo a rejeição do 

Substitutivo do Senado ao _Projeto de Lei da Câ:ma.ra Il0 155, de 
1992 (n°1.670/89. naquela Casa). que dispõe sobre partidos políti
Ç.QS, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3°, inciso V, da ConstituiçãO
Federal; e a aprovação de _dispositivos destacados. 

Antônio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares
Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva- Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -
Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Darcy 
Ribeiro- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Emília Fernandes - .Epitácio Cafeteira - E mandes Amorim -
Esperidião Amin - Femándo Bezerra - Francelina Pereira -
Freitas Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Mi
randa - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão- Humberto Lucena- Íris Rezende - Jáder Barbalbo - Jef
ferson -Peres- JOão Fiança- João Rocha- Joel Hollanda- Jo
nas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Bianco -José Agripino 
-José Alves- José Eduardo Dutm- José Fogaça- José Jgnácio 
Ferreira - José Roberto Anuda - José Sarney - Lauro Campos -
Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio Alcántara - Lúdio Coelho
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva- Marluce Pinto - Mauro ~ 
Miranda - Ney Suassuna- Odacir Soares - Onofre Quinàn - Os
mar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Ca

-lbeiros: - Roberto Freire- Roberto Requião - Romero_ Jucá - Ro
meu Toma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotonio Vilela Filho - Vahuir Carnpelo - Vilson 
Kleinübing- w aldeck Orne las. 

(Projeto enviado à sanção~ 30 do ccimmer 
Encaminhando à revisão do Senado Federal au-

tógrafos das segui.nles matérias: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1992 

(N° 3.77W3, naquela Casa) 

· • DispÕe sobre o ~lamento de habitantes 
-e trabalhadores em imóvel rural desapropriado por 
necessidade ou utilidade pública. • 

Dê-se ao projeto a seguinte reQa.ção: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. l 0 Todos aquele_s que ha~!~ e:_!J<t~am diretamente 

o imóvel rural desapropriado p::rr necessidade ou utilidade pública, 
incluindo-~ os pequenos proprietárioS, os -posseirOs, oS aSsalaria
dos, os parceiros Ou az:ren.datários e assemelhados, além das inde
nizações previstaS em lei. serão reassentados pelo expropriante em 
outias áreas que ofereçam as mesmas condições de fertilidade e se 
situem. preferimcialmeilte't,no mesmo município oU iegião. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 79 Srs. Senadores.. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus. iniciãi:nos nossos trabalhos. _ 
O Sr. lo Secretário el;Il exerCfcio. Senador Jonas Pinheiro, 

procederá à leitura do Expediente. -- -

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO PRIMEmo SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N° 256195, de 30 do corrente, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n• 196. de 199l_(n• 2.543/92, naquela 
Casa), de autoria do Senador Oziel Camei.fu,-que-aispOe soóre- a 
obrigatoriedade do Poder Público de preservar e restaurar os pro
cessos ecológicos esseD:ciaiS ·e a· navegação nos rios sobre Os quais 
sejam construídas barragens. 

N" 259/95, de 30 do corrente, COillllnicandO a aprovação do
ProjetO de Lei do Senado n• 340. de 1991 (n• 4386'94. naquela 
Casa), de autoria do Senador MárciO Lacerda, que cria a -ãrea de li
vre comércio de Cáceres e dá outtas prpvidências. 

Parágrafo únicõ. A -área destinãda a6 rCasSéntamento será 
escolhida de comum aca:do.entreoexpropriaritee- a pOpulação ou
familias a serem reassentadas. _ 

_ Art.. 2• A indenização das bcnfeitorias realizadas pelos pos-
seiros.. arrendatários._ parceiros e assemelhados será paga direta
mente aos mesmos pelos expropriante e não por intermédio dO 
proprietário do im6Vel desapropriado. 

- § 1° Somente serão indeniZadas as ~~-úteis e ne-
cessárias. -- - --- - - - - --

§ 2° No caso de .as famílias optarem por receber as benfeito
rias novas no reassentamento, não serão indenizadas pelas antigas 
existentes na área desapropriada. 

Art. 3• Quando a desapropriação visar a alguma construção, 
esta s6 podexá iniciar-se apóS a conclusão dO processo de indeni
zação e reassenlamento das famílias afetadas. 

Art. 4° O expropriarite 'ilssegtinuá às famílias a serem reas
sentadas, além da área da tetta para sua sobrevivência, a iD:fra-es
trotuta necessáiii. coti:io eslr.!das. eoergia elé<rica, habilação, bcnfei
torias de apoio. escola. posto de saúde, comunicações e tmnsporte. 

Art. 5° As indenizações a que ftzerem jus: os expropriados 
serão calculadas de fotma a cobrir os custos afualizãdos das ben· 
f~torias existentes., na medida adequada à instalação de benfeit,o:. 
rias da mesma qualidade e/ou qu~tidade. _ _ 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.. 7° Revogam-se as disposiÇões -em Contrário. 

(À Comissão de Constituição Justiça~ Cidadania.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 106, DE 1995 -COMPLEMENTAR 

(N' 4719S..COmplementar, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a 
f'un de permitir a açio resá.sória em casos de inelegi· 
bilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Acrescente-se ao inciso f dO art:-22. <La . .ei D0 4. 737, 

de IS de julho de !965, a seguinte alíneaj: 

Legislação 

§ 2' No desempenho de suas atribuições o Com:gedor Geral 
se locomoverá. para os Estados e Territórios Dos seguintes casos: 

1-por determinação do Tn'buna! Superior Eleitoral; 
II- a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais; 
m - a requerimemO de Partido deferido pelo Tribunal Su

perior Eleitoral; 
VI- sempre que entender necessário. 

"Art.22- ·----~~~- ·--·---

§ 3° Os provimentos emanados da Cot:regedoria Geral ViD.
culam os Conegedores Regionais. que lhes devem dar imediato e 
preciso cumprimento. ~ _ 

· Art. 18. Exercerá as funções de Procuil!dor Geral. junto ao I- ·-·--··-·"--~~----'-------.o.c.. ....... .:.. 
j) ação rescis6ria. eiil matéria eleitora~ substimin

do a elegibilidade e, no caso de titular de cargo eletivo, o 
direito à manntenção do mandato, pelo prnzo de 120 
(cento e vinte) dias." 

Art. Z> Esta ler cÕmpJememar entra em vigor na data de sua 
publicação. · ---

Art. 3° Revogam-se as disposições em coturário. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEIN'4.737-DE JS DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

PARTEPR.lMEIRA 
Introdução 

Art. 1 o Este C6digo contém normas destinadas a assegurar a 
organização e o exercício de direitos políticos precípuamente os 
de votar a ser votado. 

Par.lgiafo único. O Tnbonal Superior Eleitoral expedirá 
Instruções para sua fiel execução. . 

Art. '2!' Todo_ poder emana do povo e será exercido, em seu 
nome, por manda.t.ári.Os escolhidos. direta e secretamente, dentre 
candidatos indicados por partidos políticos nacionais, resSalvada a 
eleição indireta nos casos previstos na f'onstitr,ição e leis específiCaS. 

Art. 3' Qualquer cidadão pode pretendér investidura em 
cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de 
elegibilidade e incompatibilidade. 

Art. 4° São eleitores os brasileiros majores de 18 anos que 
Se alistarem na forma da lei 

Art. 5° Não podem alistar-se eleitores:: 
I- os analfabetos; 
II- os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
m - os que estejam privados, temporária ou defiDitivamen

te. dos direitos políticos. 
Parágrafo único. Os militaies são alistáveis, desde-que ofi~ 

ciais. aspir.mtes a oficiais. guardas-m3ririlias. sub-tenentes ou su
boficiais. sargentos ou alunos das escolas militares de ensino supe-
rior paia formação de of10iais. · · · 

Art. 6' O alistamento e o voto são obrigatórios para os bia
sileiros de um e outro sexo. salvo: 

I - quanto ao alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os que se encontrem fora do país. 

Tribunal Superior Elei~ o Procurador Geral da República, fun
cionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. 

Parágrafo único. O Procurador Geral poderi designar OO· 

tros membros do Ministério Público da União. com exercício-Do 
Distrito Fedend, e sem prejuízo das >;espectivas funções, para auxiliã
lo juoto ao Tribona! Superior Eleitoral, cmde não poderiio tec assemo. 

Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, 
em sessão pública. com a presença da maioria de seus membros. 

Parigrafo único. As decisões do Tn'buna! Superior, assiiD. 
na ioteipretação do C6digo Eleitoral em faoe da Constilllição e 
cassação de registro de partidos políticos, como sôbre quaisquer 
recursos que importem anulação geral de eleições ou petda de di

-plomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus 
membros. Se ocon:er impedimento de algum juiz. será convocaâO 

_o substituto ou o respectivo suplente. 

Art. 20. P~te o TnõÍ.mal Superior, qualquer interessado 
poderá. argüir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do 
Procurador Geral ou de funcionários de sua Secretaria, nos casos 
previstos na lei processual civil ou penal e por mctivo de parciali
dade partidária, mediante o processo previsto em regimento. 

Parágrafo único. Serft ilegítima a suspeição quando o exci
piente a provocar ou, depois de Dianifestada a causa, ptaticar ato 
que importe, aceitação do argüido. 

Art. 2!. Os Tribnna!s e juízes iDferlates &vemdar imediato -
cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atas ema
nados do Tribunal Superior Eleitotal. 

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior: 

I- Processar e julgar originariameme: 
_ a) o registro e a cassação de registro de partidos politioos, 

dos seus diretórios naciOnais e de candidatos à Presidência e Vice~ 
Presidência da República; 

b) os conilitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e juÍ
zes eleitornis de Estados diferentes; 

c) a suspeição ou :impedimento aos seus membros. ao Pro
curador Geral e aos funcionários da sua Secretaria; 

d) os crimes eleitorais e os com.uns que lhes forem conexos 
cometidos pelos seus próprios juízêS ·e pelos juizes dos Trilmlais 
Regionais; 

e) o ''habeas ~" oo mandato de segmança, em matéria 
eleitoral. relativos a atos do Presidente da República, dos Minis
tros de Estado e dos Tribunais Regionais; cu, ainda, o ''habeas cor
pus", quando houver perigo de se cousumar a viol~ antes que 
o juiz ccmpeteilte possa prover sôbre a impelração; . 

f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos 
partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à aiXJra.ção da ori-
gem dos seus recursos; 
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g) as impugnações à apuração do resultado geraL proclama
ção dos eleitos e eXpedição de diploma na eleição de Presidente e 
Vice-Presidente da República; 

h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos 
nos Tribunais Regionais dentro de 60 (seSSentã)-àíaS--da conclusão 
ao relator; 

II- julgar os recursos interpostos das decisões dos Tribu
nais Regionais nos têrmos do art. 276. i.oclusive os que versarem 
matéria administrativa. 

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irfe.. 
corriveis, salvo nos casos do art. 281. 

(À Ccmissiia de Constituijio.Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 118, DE 1995 
(N° 122195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para Cooperâção 
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado en
tre o Governo ~República Federativa.do Brasil e o 
Governo áa Federação da Rússia, em Brasília, em 15 
de setembro de 1994. 

o CongresSO. Naciolla! dea:eta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo para Cooperação 

nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entte o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da 
Rússia, em Bmsília. em 15 de setembro de 1994. 

ParágrafO único. Ficam sujeitos à aprovação _do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acor
do, assim como quaisquer ajustes complenientares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, --acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao património naêiorial. 

_, Art. zo Este ~ecreto legislativo entra em .vigor na data de 
sua publicação. · · 

Art. 3° Revogam-se as disposições em cOnfráiio. · 

MENSAGEM N" 849, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I. da 

Constituição Fedecil;Submeto à elevada consideraçãO de Vossas 
Excelências, acomf!ãDbado de ExpoSição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o· texto- do Acordo 
para Cooperação nós Usos PacífiCOs da Energia Nuclear, celebra
do entre o Govemo da República Fedetar.iva do Btasil e o Governo da 
Fedetação da Rússia, em Bxasilia, em 15 de seleQl~ de 1994. 

Brasília,l4de oumbro de 1994.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÂO DE MOTIVOS N"479,-DE 04 DE NOVEMBRO
DE 1994; DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EX1ER10RES 

Excelentlssimo SenhO< Presidente da República. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, emane
xo, o texto do Acordo entre o Govemo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo da Federação da Rússia para Cooperação nos 
Usos PacíflCOS da Energia Nuclear, assinado em Brasília, em 15 
de setembro de 1994. 

2. A iniciativa do Acordo foi tomada pela parte russa, em 
1989. O texto inicialmente proposto, no entanto, não pôde ser con
cluído à época por diversos motivos, entre os quais as mudanças 
institucionais, que culminaram na dissolução da União SoviétiCa. e 
a dificuldade em obter uma redação para o artigo vm. que lia ta de 
segura:nça nuclear e salvaguanlas, 

3. Este último problema foi devidamente sanado, mediante 
a entrada em vigor do Acordo Quadrip:mite de Salvaguardas entre 

o Brasil, a Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabi
lidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e a Agência 
Iotemacional de Energia Atômica (AIEA), proawlgação em 25 de 
fevereiro de 1994~ pelo Decreto número 1.065. 

4. Merece destaque a natureza pacifica da cooperação esta
-belecida pelo Acoxrlo em foco. Por este motivo? o teXto que ora 
submeto a Vossa Excelência explicita em várioS aitigoS que a cO
laboração brasileiro-russa serã realizada apenas no campo dos 
usos pacíÍICOS da energia nuclear. Neste sentido, o artigo TI estabe
lece as áreas de cooperação e o artigo m as modalidades dessa 
cooperação. 

5. Tendo em vista a natureza do Acordo em pauta. faz-se 
necessária a sua ratificação fonnal, após aprovação pelo Poder Le
gislativo, conforme disposto pela Constituição Federal 

6. Nessas condições, submete à <:ODsideração de Vossa Ex
celência o anexo projeto de Mensagem Nacional. para encaminha 
mento do texto do aludido ACO!do à apreciação do Poder Legislativo. 

ACORDO ENIRE O GOVERNO DAREPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASH- E O GOVERNO DA 

FEDERAÇÃO D~ RÚSSIA PARA COOPERAÇÃO 
NOS USOS PACIFICOS DA ENERGIA NUCLEAR 

O Govemo da República Federativa do B1asil 
e 
O Govemo da Federação da Rússia 
(dorovante denominados "Partes'~, 
Considerando as tradicionais relações de amizade existep.tes 

entre os dois países; 
Tendo presente o interesse e o desejo COiliUilS de expandir a 
~ bi!atexal; 

Reconhecendo o direito de todos os países de desenvolver 
todos os usos pacíficos da _energia nuclear, confOime suas priori
dades e necessidades, asSim -como o direito 00 PQssuir tecnologia 
pia-a tais prop6sites; -

Conscieri.tes de qtie o uso da energia ~c~ear com fins pací
ficos é importante fator parit a promoção do desenyolvimento eco
nômico e social dos doiS Estados; 
·· - ·Convencidos de qui a ext.eiisão da cooperaÇãi, entre os dois 
Estados para incluir o campo dos usos paclficos da energia nuclear 
contnõuiní -ainda mais para desenvolver suas telações, amizade e ... 
cooperação, 

Acordar.un o seguinte: 

ARTIGO I 
Compromisso Básiol 

As Partes, de conformidade com as necessidades e priorida
des de seus programas nucleares nacionais, desenvolverão e forta
leoeriio a coopetaÇão no campo dos usos paáflCOS da energia nuclear. 

ARTIGO I! 
Áreas de Cooperação 

As Partes oooper.IIio, em partirular, nas seguintes áreas: 
a) pesquisa básica e aplicada Com relação aos usos pacificos 

da energia IIUcl.ear, 
b) fusão termonuclear controlada; 
c) pesquisa e desenvolvimento- ciCntífiCO e piloto de enge

nharia- de reatores de pesquisa e de potência; 
d) projeto, consttução e manutenção de reatores de pesquisa 

e- de potência; · . 
e) produção industrial de componentes e materiais, necessáC 

rios para uso em reatores de pesquisa e de potência e nos seus ci
clos do ccmbustível nuclear; 

I) produção de radiois6topos e suas aplicações; 
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g) praeção Iadlo!6gica, seguzançalDlclear e avaliação do& efei
tos xadiológicos da energia nuclear e seu ciclo de combustível; e . _ 

h) prestação de serviços nas áreas acima mencionadas. 

_,ARTIGOm 
Modalidades de Cooperação 

A cocperação, coofonne estabelece o 3.IIigo ll deste Acor
do, deverá ser implementada mediante: 

a) assistência múbla em educação e treinamemo: intercâm-
bio de conferencistas para ministiar CUISOS e seminários; 

b) intercâmbio de especialistas; 
c) concessão de bolsas de estudo e de awálio financeiro; 
d) consultas em questões cientificas e tecnológicas; 
e) estabelecimento de grupos de ttabalho conjuntos para de

senvolvimento de projetos especlfieos de pesquisa científica e de
senvolvimento tecnológico; 

f) provisão múbla de equipamentos e setviços relacionados 
com as áreas acima mencionadas; · 

g) intercâmbio .de infOimações nas questões uima mencio-
nadas; e, ~ 

h) outras formas de coopelllção que sejam acordadas enlre 
as Partes. 

ARTIGO IV 
Entidades Execatoras 

P.,:. os fins deste Acordo, as Partes designam as seguintes 
entidades executons: a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), pela República Federativa do Brasil; e o Ministério da 
Energia Atômica, pela Fedetação da Rússia. As dnas eDiidades, 
por entendimento mútuo e de fonna a melbor executar este Acor
do, poderio convidar para participar outtas otganizações, privadas 
~públicas, de seus respectivos países. 

ARTIGO V 
Contratos e Ajustes Adicionais 

A cocperação clentifica, técnica e eecnômica prevista neste 
Acordo poderá ser efetuada mediante contratos e ajlstes adicio
nais. que deímirão os direitos gerais-e as obrigações das otganiza~ 
ções participantes e empresas interessadas, bem como QS termos 
específicos e outros pom1enores. 

ARTIGO-VI 
Conlidencialidade da Inl'onnação 

As Partes poderio fazer livre uso de qualquer infa:mação 
obtida em função deste Acordo. a menos que a Parte fomecedora 
de tal informação notifique all1.ecipadamente a outra de quaisquer 
restrições concementes a seu uso e disseminação. Se a infa:mação 
objeto de intercâmbio f<r protegida pela legislação 'de propriedade 
intelecblal de uma das Partes, as coodições de seu uso e transfe-
I€ncia estarão sujeitas à legislação aplicáveL 

ARTIGO Vil 
Transferências 

As Partes esrimnlarfo a transferência de materiais, tecnolo
gia, equipamentos e setviços necessários à execução de~ 
conjmtos ou nacionais no campo dos usos pacfficos da energia 
lDlciear, Os tmnos de tais ttansfex€ncias estuão sujeitos às leis e 
ncmnas em vigor na República Fedenltiva do Brnsil e na Federa
ção da Rússia. 

ARTIGOVIn 
Salvaguardas e Segurança 

L A coopemção objeto do presente Ae<rde se efeblaci uni
came!lle no campo dos usos paáf1001: da energia mclear e não pode-

tá ser utilizada na produção de annas lDlcieares ou de outros arte
falos ~plisivos. nem como meio de promover qualquec finalidade 
militar. 

2. Com relaçio aos itens transferidos, em confomúdade 
com o artigo vn ~ e aos bens resultantes de seu uso, as Par-
tes deverão cumprir o seguinte: · 

a) as exportações de material nuclear da Federação da Rós
sia deveriio se fazer dentro do escopo das obrigações inlmlacio
nais da Federação da Rússia no campo da não-proliferaçao nu· 
clear. Os materiais lDlcleares transferidos da Fedetação da Rússia 
para a República Federativa do Brasil ficaliio sujeitos a salvagoar
das como estabelece o ACOido entre a República Federativa do 
Brasil, a República da Aigentina, a Agência Br.osileiro-Aigelllina 
de Contabilidade e Coutrole de Materiais Nucleares (ABACC) e a 
Ag&.cili Internacional de Energia Atemica (AIEA), assinado em 
dezembro de 1991; 

b) os itens ttansferidos eslariio assegwados por padrões de 
proteção física não inferiores àqueles recomendados pelo docu
mento JNFCIRC/225/Rev.3 da AIEA; e, 

c) as reexportações seráo feitas somente de confomúdade 
com os tmnos estipulados nos paiágrafos 1 e 2 a) e b) deste arti
go, e, no caso do urinio ellriquecido a mais de 20% (vinte por cen
to), pbitôoio .e 5.- pesada, as reexportações apenas poderão ser 
realizadas com o consentimento por escrito da Parte russa. 

Às Partes se comprometem a não utilizar equipamelllOS, 
materiais e tecnologias de uso dual, ou qualquer réplica deles, em 
qualquer atividade expl<>siva. Cada Parte se compromde a sclici!ar a 
autari2ação previa da outm par.1 utilizar aqueles itens em qualquer ou
tm atividade miC!ear. As Partes infCJCDl!IÍiO uma a outm a =peito dos 
úSos e da localização final de uso daqueles itens, quando utilizados 
em ativ:idades l!à<>-nucleares. Uma Parte não poderá reexportá-los 
~ terceiros países sem a autorlza.çio escrita da _ootm Parte. 

ARTIGO IX 
Projetos Conjuntos 

As Partes infonnarão uma a outta quanto aos progressos na 
execução dos projetos realiZados SQb este Acoroo e estimularlio a 
coopecação entre as organiza~ dos dois la~ na~ execução. 

ARTIGO X 
Coasnllas sobre Temas lnternacionals de Interesse Comum 

As Partes -cansultarão, uma a outra, sobre temas intemacio
nais concementes aos usos pacíficos da. energia nuclear que sejam 
de n:nítuo interesse e estejam sob sua competência. 

ARTIGO XI 
Entrada em Vigor, Validade e Emendas 

1. Este Ae<rde entmrá em vigor 30 (trinta) dias após a troca 
de notificações. oo da data do recebimento da segunda notirJ.CaÇão.. -
coofmnando a ímalização pelas Partes de seus procedimentos in
temos. exigidos pam sua entmda em vigcr. 

2.EsteAC<rdepermanecerá em vigordur.mte JO(dez) anos 
e será renovado automaticamente por periodos sucessivos de 5 
(cinco) anos, a menos que uma das Partes infonne a outxa, pores
crito, de sua intenção de não renová-lo pelo menos 6 (seis) mese~ 
antes da expilação do respectivo periodo. 

3. Exceto se acordado emcontiáriopeles Partes, após o tér
mino deste Acordo. seus dispositivos cootinuarão a se aplicar a to
qos os ajistes e contratos concluídos. mas não completamente 
executados durante sua vigência. 

4. Apús o término deste Acordo, as obrigações estabeleci
das no artigo vm pem:taDeCerão em vigor, a menos que as Partes 
acoxdem de outm forma. 
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5. Este Acordo poderá ser emendado a qualquer momento, 
mediante o consentimento expresso -das Partes. As emeri.das ao 
Acordo enttal;'ão em vigor em confotmidade com o parágrafo pri
meiro deste artigo. 

Feito em Brasília, IS de setembro de 1994, em dois exem
plares originais. nos idiomas português. russo e inglês. sendo to
dos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência nos 
textos deste Acordo, sua versão em inglês prevalecerá. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil- Celso L. 
N. Amorim, Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

Pelo Governo da Federação da Rússia- Viktor N. Mikhai· 
lo v, Ministro da Energia Atómica. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Naâonal.) 

PROJETO DE DRECRETO LEGISLATIVO N• 119, DE 1995 
(N" 93195, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para a Conservação 
da Fanna Acjuátjca nos Cursos dos RioS Limítrofes, 
cd.ebrado entre o Governo da Repúb6.ca Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em 
Brasílil!, em 1° de setembro de 1994. 

O Cong<esso Nacional decreta: 
A.J;. 1° Fica aprovado o texto do Acordo para a Conserva

ção da Fauna Aquática nos C=os dos Rios Limíuofes. celebrado 
eD1re o Govemo da República Federativa do Biasi1. e o Govemo da 
R"J'Ública do Parnguai, em Brasília, em I • de setembro de 1994. 

Par.lgrafo únieo. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do n:feri
do Acordo .. assim como quaisquer ajustes complementares que. 
nos tennos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, aca=

""tem encargos: ou compromissos gravosos ao patrim.ônio nacional 
Art. 2° Este dec:teto legislativo entrn. em vigor na data de 

soa publicação. - ---- - - --

MENSAGEM N" 896, DE 1994 

Senhores Membros do Coogresso Nacional, 
De oonfornúdade com o disposto no artigo 49, inciso L da 

Constituição Federal, submeto ã elevada considexação ~ V<>Ssas 
Excelências, aooiDjl3llbado de Exposição de M!>tivos do Senbor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo 
para a Conserv~ da Fauna Aquática nos C=os dos Rios Limí· 
trofes., celebrado entre o Govemo da República Fedemtiva do Bra
sil e o Governo da República do Par.tguai, ep>. Brasília, em I o de 
setembro de 1994. 

Brasília, 21 de outubro de 1994.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 498/MR!l, DE 17 DE OUfU
BRO DE 1994, DO SENHOR MINJSTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EX1ERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repóbli~ 
Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto 

de mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso Na
cional o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brnsil e o Governo da R"J'Ública do l'a!aguai para a COIISelVa· 
ção da Fauna Aquática nos C=os dos Rios Limítrofes, assinados 
em J• de setembro de 1994, por mim e pe:o C.anceler paraguaio, 
Luís Maria Ramirez Boettner, por ocasião da visita oíl.Cial ao Bm
sil do Presidente Juan Carlos W asmosy. 

2. O presente Aoordo tem por objetivo principal regular a 
atividade pesque:iJ:a ao longo de toda a fronteira líquida entre os 
dois países e estabelecer formas de cooperação para a conservação 
e a proteção da fauna aquática, preveno;lo, ademais, a assinatura de 

Protocolos Adicionais com vistas ã harmonização das legislações 
de pesca de cada orecho espedfloo. 

3. Com a assinatura desse ato intemacionat busca-se evitar 
a repetição dos freqUentes incidentes que vêm ocorrendo em águas 
fronteiriças, envolvendo pescadores paraguaios e a Polícia Flores
tal brasileira.. Tais incidentes decorrem·do tratamento diferenciado 
previsto nas legislações brnsileilll e paraguaia quanto ao tamanho 
das espécies. cuja pesca é petmilida na região, e ao tipo de equipa· 
mento utilizado. A hannooização das respectivas legislações. para
lelamente ã adoção de progmma de cooperação para a proteção da 
fauna aquática entre os dois países. prevista no presente Acordo, 
deverá pôr fnn à oc:orrência desses .incidentes. 

Respeitosamente.- Cem L. N. Amorim, Minislro de Esta
do das Relações Exteriores. 

ACORDO ENTRE O GOVFRNO DA 
REPÚBUCAFEDERATIV A DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBUCA DO PARAGUAI 
PARA A CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

AQUÁTICANOS~OSDOSruOSL~O~ 
O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República do Paraguai 
(doravante denatuinados ''Paru:s Contratantes'), 
Conscientes da necessidade de preservar e conservar racio--

nalmente os recursos pesqueiros em sua frooteilllliquida, estabele
cendo critérios adequados de pesca; 

Desejosos: de evitar por todos os meios possíveis a degrada
ção ambieutal e a poluição das águas dos rios limítrofes e dos 
'écossistemas. a eles associados; 

Inspiiados no propósito de intensificar a ooopexação técni- ·· 
co-cienúí~ca destinada à proteção dos recursos pesqueiros, devido 
a sua importância ambiental, eoonômica, social e esportiva; . . 

Reconhece.ndo a necessidade de estabelecer mecanismos e 
instrumentos comuns a ambos os países, 

Acordam o seguinte: 
-. Artigo I 

As Partes Contralanles acordam em regulamentar a pesca 
nas águas dos rios limítrofes entre seus tenitórios em harmooi:i -
com as disposições deste Aoordo. 

Artigo H 
O presente ACOido se aplicará às ãguas do rio ~guai, no

trecho comp-eendido entre a desembocadura do rio Apa e a con
fluência com o rio Negro ru Otuquis; no rio Apa. desde sua de.. 
sembocadura no rio Paraguai até a sua nascente principal; ao lon
go do lago de Itaipu, desde a banagem até o antigo Salto das Sete 
Quedas on Salto dei Guairá; e no tredJo do rio Par.má, desde a foz 
do rio Iguaçu até a bamtgem de Itaipu. 

Artigom 

Cada Parte Contratante exen:enl o direito de pesca nos tre
chos defmidos no artigo D em suas águas teuitoriais, até o limite 
da respectiva sobe=ia. No entanto, poderiio ser realizados con· 
troles oonjmtos, com a participação de funcionários dos organis
mos competentes em cada trecho. a fim de garantir o cumprimento 
das disposições do presente Aoordo. 

Artigo IV 
A atividade pesqueira exercida nos tred:tos definidos no ar

tigo II ser.l objeto de regulamento especifJ.COS, os quais setão, pos
teria:mente, incorpota.dos ao presente Acordo sob a fonoa de Pro-
tocolos Adicionais. --
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Artigo V 
As Partes Contrimtes acoclam em realizar, """ ãguas às 

quais se refere o artigo n do preseute Acordo, esmdos CODPntos 
de avaliação do recurso ictíico que silvam de base para o ordena
mento da atividade pesqueixa e para a execução de obras de me
lhoria e de trabalhos de piscicultma - favoreçam as eondições 
naturais para a reprodução, o crescimento e o desenvolvimento 
dos peixes. 

Artigo VI 

!. A conslrução de obras hidJ:áulieas, que podem alterar o 
regime hidrológico e hidrobiológico do rio, devení ser precedida 
de elaboração. pelas Partes Conlralantes, de um plano de ação pata 
a CODserVação dos rocmsos pesqueiros, que CODt=ple as medidas 
e as ações adequadas à avaliação de impactos ambiemais e outras 
exi~ncias legais pertinentes, em particular as medidas pata sálva
guardar o movimento migratóri.o normal dos peixes. 

2. As Partes Co~tratanles desenvolvexão, ao mesmo tempo; ·1 

trabalhos de aqüicultora e <aitros, a fim de salva~ a n:produ
ção e o crescimento ncxmal das espécies nas novas condições am- 1 

bientais, nos trechos dos rios locaHzacfas a montante e a j1sante 
das obras referidas no parágrafo anterioc deste artigo. Pàra tais 
fJ!lS, ser:ão fmn•lizados ajustes réccioo-científ canp~ . 

ArtigoVU 

AJ; Partes Contxatantes se obrigam a não introduzir nos rios 
Iimitrofes espécies aquáticas exóticas. · · - · 

ArtigoVIIT 

As instituições oompetentes das Partes Conlratantes eJabo. 
I3Iio e aplicaJ:io medidas pata prevlmir a poluição por efluentes 

-J>ão tratados e cutros detritos de otigem i!ldustrial ou agdoola, que 
afetem o equilíbrio eool6gioo e sejam pi'ejiidiciaiS à fauna aquática 
dos tzechos definidos no artigo ll do presente ACO<do. 

ArordoiX 

Comprometem-se. as Partes Contratantes, a maDier a siste
mática troca de infonnaçõ<s sobie a situação dos recursos pesquei
ros, em especial quaoto aos movimentos das espécies migru6rias 
e sobre as atividades pesqueiras,.. COJ]lel"ciais e esportivas, no iD,te.. 
resse de assegurar a pesca sustentável, a xeproélução normal e a 
conservação da faum aquática. em todas as águas, às quais se apli
ca o presente Aoordo. 

Artigo X 
Serão estabelecidas pelas Partes Cmtratantes, sempre que 

julgarem necessári~ Jimjtmções quanto à intensidade da· pesca. ao 
tipo de petrechos, aos tamanhos de ca~ às áreas de prtteção, 
aos periodoo de proibição da atividade pesqueira, ao mimero de 
autorizações de pesca e aos volumes múimos de capblra por es
pécie e seus com:spondentes ajustes periódicos. 

Artigo XI 

A fim de fortalecer a colaboração técnica e científica em 
matéria de recursos pesqueiros, pescarias e hidrobiologia DaS ba
cias hiclrogclficas dos trechos definidos oo artigo H do presette 
Acotdo, as Partes Contrabntes c:oopamio mediante a formaliza. 
ção dos IOSpOCtivos acordos ciea1fficoo e técnicos. 

ArtigoXH 

S..:á oonstituldo Grupo de Tmbalho, integmdo por repre
seatantes das instituições canpetentes das Partes Contratantes, 
que se encam:gará da ooordenação e <!a gestio das ações necessã-

rias à aplicação do presente Acordo, e do tratamento dos seguintes 
temas relativos à atividade pesqueira na região limítrofe: 

a) regulamentação de técDicas e métodos de pesca; 
b) regulamentação dos tamanhosminhnos do pescado; 
c) estabelecimento de épocas e locais de proibição da pesca; 
d) estabelecimento de áreas de =erva ou tnochos protegi

dos e seus regulamentos de pesca; 
e) os volumes máximos de caPtura c seu ajuste peri6dico; 
f) a melhoria e o desenvolvimento dos recursos pesquei

ros. incluindo a reprodução artificial de peixes e de outros or
ganismos; 

g) o controle da implementação das recomendações a que 
se obrigam. as Partes Cootratantes; 

h) qualquer outro tema. relativo à conservação e ao uso da 
fauna aquática. 

Artigoxni 

!. O presente Acordo entrará em vigor na data em que 
ambas as Partes Contratantes se notifiquem. pela via diplomáti
ca. do cumprimento dos requisitos exigidos por sua legislação 
nacional. 

2. Qualquer das Partes Contratantes podení denunciá-lo. em 
quãlquer momento, mediante nctificaçio escrita. dirigida à outta. 
pela via diplomátiea, com 6 (seis) meses de antecedêtlcia. 

Feito em Brasllia. em !0 de setembro de 1994. em dois 
.exemplares otiginais, nos idiomas porblguês e espanhol, sendo 
ambos igualmente antêntioos. 

Pelo Govemo da República Fed=tiva o Brasil- Cdso L. 
N. Amorim, Ministro de~ das R•~ Exteriores. 

P~lo GovO\'Ilo da República do Pamguai - Luis Maria Ra· 
mírezBoettner, Ministro das Relações Exteriot"es. 

(À Comissão de Relações Exterioru e Defesa 
NacionaL) 

O SR. PRESIDENTE (Jeff= Peres) - O expedict!le -
lido vai a publicação. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. [•Se
cretário em exercício, S-enador Jonas Pinheiro. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•243, DE 1995 

Acrescenta artigo à Lei n• 7.210, de 11 de julho 
de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. 

O Congresso Nacional decma: 
Art. 1' ACieS<:ente-se li Lei n' 7 .2!0, de 11 de julho de 

1984, o seguinte artigo: 

"Art. 191-A. Poderiio ser~ a condena
dos doentes, em estado terminal, os beneficias do indul
to ou da progressão de regime prisional. 

§ [• A concessão dos beneficias sení provocada 
por iniciativa exclusiva do ccodenado ru. na impossibi.-
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lidade de sua manifestação, do cõqjuge, do ascendente. 
do descendente ou irmão. nesta ordem. 

§ Z' A petição dos beDeficios. cuja trunitação terá 
prioridade sobre as demais. deverá =eber despacho de
fmitivo em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da 
data de sua entrada no Conselbo Penitenciário. 

§ 3• A coDCeSSão da progressão de regime prisio
nal obedeceri. no que couber, às disposições dos arts. 
112 a 118 desra Le~" 

Art. 2° Esta Lei entta em vigor na data de sua publicaçãO.: 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ao conceber esta proposição, moveram-me outtas motiva
ções além do natural sentimento humanitário. 

Ao eslabe!ecer-a ~o Estado visa a !rês priiicipais~objeti
vos: castigar o criminoso pelo delito cometido, evitar que a socie
dade softa outra injusta agressão e ressocializar o apenado. 

É evidente que o nosso caótico sistema penitenciário não 
atinge. sequer em mínimas condições. o Ultimo objetiVO. Ao con
trário, o condenado. em convívio promíscuo coi:n toda a espécie de 
crimjmsOs, tende a brutalizar. 

No caso em tela. em se tratando de condenado doente, em 
estado terminal. é evidente que os dois primeiros objetivos deixam 
de ter qualquer sentido prático. A pena não trará efeitos. Não há 
razão para que se mantenha o jus punieodi do Estado. 

Não obstante. o Estado petmanece com responsabilidades 
..quanto à saúde tisica e mental do condenado. Há. portanto. que se 
cuidar para que a iniciativa de provocação da concessão de benefí
cios, permitindo seu retomo ao convívio dos familiaies, llie seja 
exclusiva ou de familiares que, por seus estreitos vínculos, se inte-
ressem e responsabilizem pelo seu bem-estar. . 

Por último, em virtude da relevância. do fatoc tempo na con
cessão do beneficio; disposições especiais torna.in-se necessárias 
para a garantia da agilização do processo. · 

Esta miDha iDiciativa contnõuirá para aprimorar a Lei n° 
7.210 oos aspectos analisados, mas. também. concorrerá para mi
DOiar as tensões de-toda ordem dec:oJ:rentes da superlotação e crise 
admiDistrativa de nosso sistema penitenciário~ 

Sala das Sessões. 31 de agosto de 1995.- Seuadon!. Rene-
ditada Silva. . 

lEGISlAÇÃO ClTADA 

LEI N" 7.210. DE 11 DE JULHO DE 1984 

Que "inslitul a Lei ele &e<:ução Penal". 

·-·----·-.. ---------·-··-·--·--
CAPÍTULOID 

Da Auistia e do Indulto 

Art. 187. Concedida a anistia,. o Jujz, de oficio, a requeri
mento do interessado ou do Ministério l'líblico, por proposta da 
autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará 
extinla a punibilidade. 

Art. 188. O indulto individoal poderá ser provocado por pe
tição do condemdo, por iniciativa do Ministério Público. do Con
sefuo Penitenciárió, óU da autoridade a,lministntiva. 

Art. 189. A petição do indulto. aoompanbada dos documen' · 
tos que a instruírem. será entregue ao Conselho Penitenciário. para 
a elaboração de parecer e posterior encamínbam.ento ao l\ttinistério 
daJustiça. · 

ArL 190. O Conselho Penitenciârio, à vista dos autos do 
:processo e do prontuário, promOverá.âs diligências que· entender 
necessárias e fará, em relal6rio, a nanação do ilicito penal e dos 
fundamentos .da sentença condenatória .. a exposição dos antece
dentes do condenado e do procedimen!o deste depois da prisão. 
emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo 
qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. 

Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com docu
mentos e o relatório do C'Qnselho Penitenciário, a petição será su& 
metida a despacho do Presidente da República. a quem serão pre
sentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas pe
ças .. se ele o detenninar.. 

Art 192. Conoedido o indulto e aDexada aos autos cópia do 
decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execuÇão aOs 
termos do decreto, no caso de comutação. 

Art. 193. Se o senlenciado for beDeficiado por indulto cole
tive, o Juiz, de of'l.Cio, a reqoe:riinento do interessado, do Minisré:.
rio Público, ou por iniciatiVa do Conselho Penitenciário ou da àu
toridade administrativa, providenciará de acordo com o di~o 
no artigo anterior. 

···-·-··-··-·-··-··-··---·-··---·-··-·-··-··----·-·-··-··------
(À Comissão de Constituição, JuStiça e Cidada

nia -t:kcisão terniinativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 244, DE 1295 

Regulamenta do disposto no inciso ID, do Art. 
221 da Constituição Federal referente à regionaliza
ção da programação artística, cultural e jornalística 
das em{ssoras de rádio e TV e dá outras providências. 

·O Congresso Naciopal decreta: 

Art. 1 o As emissoraS de rádio e televisão, de qualquer tipo 
ou freqüéncia. ficam obrigadas a ocupar em sua progillllll!ção diá
ria um mínimo de 40% (quarenta por cento) de sua programação .. 
tola! com ~gramas cultt.uais artísticos e jornalísticos. ~dos 
e emitidos no local de sua sede, no horário das7 às 23 horas. 

§ 1° No mesmo horário, um n:ú:i.Uio.O.de 30% (trinta pqr cen
to) da p)X>gi'3lll'!ção total seriio ocupados com prúdução nacional. 

§ 2" Da prodoção nacional, em cada emissora de televisão 
constará a exibição semanal de. no mínimo, 1 (um) filme brasilei
ro de longamettagem, 1 (um) filme brasileiro de média ou curla 
metragem e 1 (um) desenho animado ou documentário brasileiro. 

~ § 3• Do percenlllal de progillllll!ção local e regional. metade 
será dedicada a programas culturais e artísticos e metade a progra-
mas informativos. · · 

§ 4• Da produção cultural e art!stica realizada e entitida lo
calmente, um mínimo de 5% (cinco par cento) deverão ser desti
nados à radiodiamaturgi e i teledramatmgia. 

§ s•Do percentual de programação loca! e regional, um mí
nimo de 20% (Vinte p0r cento) serão ocupados oom produção in
dependenle. 

Art Z' Para que a programação possa ser consid=da para o 
cômputo dos pe!XCilluais definidos no artigo jDmeiro desla Lei. é in' 
dispensável que a sua produção seja realizada por equipes integtadas 
po<, no mínimo, 80% (oitenta po< cento) de artistas. técnicoS e joma
listas residentes no local de sua exeaição há pelo meuos I (um) ano. 
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Art. 3° As emissoraS de rádio e televisão de qualquer tipo 
ou frequência terão um prazo máximO ae-C{iim) ano a partir da 
publicação desta Lei para adaptarem suas pr~ações aos per-
centuais exigidos. _ 

Parágrafo Único. Durante o perlodo previsto ileste artigo, as 
emissmas de tádio e televisão gozar.Io de dedução de até 20% 
(vinte por cento) do imposto de renda sobre o lucro tributável que 
será destinada à produção da progmmação regional. 

Art. 4° Para os efeitos do disposto nesta Lei consideram-se : 

I- Produção independente: aquela realizada, em oonfonni. 
dade com as normas vigeiU.es da legislação para a produção artísti
co-cultural, informatiVa e de direitos autorais, por pessoa f"lSica o 
jurídica sem vínculo de qualquer espécie. direto ou indireto, com a 
empresa veiculadoxa.; 

II- Cultura Nacional: o irabatli6 -artístico ou íntelectual que 
retrat3. a nação brasileira em sua identidade histórica e sua .ação 
atuaL suas crenças. ide$, formas de expressão, cos~mes. criação 
científica e tecnológica. que:ext:'resse a herança da sooiedade. 

m- Cultw:a regional: o trab3lho artístico ou intelectual que 
se refira à identidade regional, retratando usos.. costumes, modos 
de criar, fazer e viver produzidos por brasileiros da região onde se 
localiza. a emissora que o g8raroo. veicular; 

IV.- Cultura local: a de produção e dos eventos artisticós 
cultumis e de interesse infotmativo .que ocorrem no local do veículo. 

V- Produção Icx:al ou regional: a realizada por pelo ménos 
80% (oitenta por cento) de pessoal técnico e artístico domiciliado 
há mais de I ano no local ou região da emissora. observado o inci
so anterior; 

VI - Programas inforniitiVôs: os j:>rogr>mas jOrnalísticos, 
• -deba~. mesas-redondas, entrevistas. docu_:mentários-. reportagens 

e assemelhados, sobre temas de atualidade; e de interesse públiCo, 
ou compnitári9; _ --

vn- Teledramaturgia e radiodramaturg:ia;. as novelas .. se
riados,_ séries e mini-séries e similares. veiculados pela televisão e 
pelo rádio; 

vm- Progxamação cultural e artlstica apresentação de pro
gramas musicais, obras cinematográficas e audiovisuais documen
tais e de ficção. espetáculos de tealro,, dança ópera, folclore e cir
co, produções em vídeo e cine VT; 

Art. so o não cumprimento dos percentuais mínimos fiXa
dos nesta Lei por parte das emissoras de rádio e Televisão implica
rá na aplicação das seguintes penalidades, 

i-multa; . 

II- suspeDSão da concessão por até 30 (trinta) dias, na pri
meira reincidência; · 

m- cancelamento da concessão, no caso de nova infração. 

Justificação 

Este projeto de lei que ora apresento para apreciação des
ta Casa, e que regulamenta o inciso III, do art. 221, da Consti
tuição Federal, na verdade é de autoria do movimento democrá
tico. fruto da discussão, do deséjo e dos anseios de centenas de 
milhares de artistas. músicos, jomalistas, radialistas e de milhõ
es de brasileiras e brasileiros que sentem falta da cara do Brasil 
estampada nos veículos de comunicaçãO social, principalmente 
<!a televisão. 

O universo de emissoras que o projeto pretende atingír-é
vás to e diversificadO, como mostram os gráficos a seguir. 

REDES DE TELEVISÃO E. O NÚMERO DE EMISSORAS POR REGI..\0 

REGIÃO GLOBO SBT .B'AND MA~CH INDEP EDrC.-\T TOTAL ! P.-\R r. % 

·- ·~ -----
Norte li 16 6 6 4 9 )ü 17.: 

r 20 li 6 li 2 9 59 ' 20.3 Nordeste 
Sudeste 24 I, . J 9 9 27 4 86 29,7 
Sul 21 8 4 12 16 3 64 22,1 
C. Oeste 9 9 5 3 3 2 31 ' 10.7 

<e 

TOTAL 85 57 30 41 54 ?' -J 290 !()0 
- " Fonte McCann-Eru.:kson Bras1l I J J2 
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CONSUMO MÉDIO DIÁRIO DE TV 

Crianças de 2 a 14 anos 4 horas e 05' 
Jovens de 15 a 24 anos 2 horas e 35'. 
Adultos de 25 anos acima 3 horas e 32' 
Homens 3 horas e 07' 
Mulheres 3 horas e 15' 
Classes de renda A e B 3 horas e lO' 
Classe de renda C 3 horase37' . 
Classes Ele renda D e E 

. 
3 horas e 15' 

Fonte: Ibope 1992 

NÚMERO DE E~ISSORAS DE RÁDIO 

TIPO DE EMISSORA NUMERO DE EMISSORAS 

OM- Ondas Médias !570. 
OT- Ondas Tropicais 82 
OC - Ondas Curtas 32 

DISTRIBUIÇÃO DE RÁDIOS EDUCATIVAS POR BENEFICIÁRIOS E POR 
FREQUÊNCIA 

OM o c OT FM TOTAL 

Governos 08 05 01 17 3 I 
Inst. de Ensino 05 • • 16 21 
F und. Privadas 03 01 • 16 20 
TOTAL 16 06 O! 49 7: 
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Na verdade. senhoras e senhores senadores, este projeto re
flete o trabalho de um amplo espectro social, organizado num 
grnnde movimento nacioDal que luta por uma nova política de ~o
municação para o Brasil e que está organizado no Fómm NaciODal 
pela Democratização da Coiilllllicação. ·· 

Sem xenofobia, o conteúdo deste projeto visa resgatar a 
identidade nacional e toda a riqueza de sua expressão na arte, na 
cuiiUia e na exigência de uma informação plural e democrática, 
com uma forte conotação educativa. 

Vale ressaltar, também, o impacto que este tipo de Lei vai 
causar na economia local. com extensões sociais importantes. 
oomo a abertuxa de mett:ado para profiSsionais da áiea da ooiillllli
cação e a CODSeqllente ge,.ção de empregoialém de possibilitar a 
ativação comercial da. indóstria cultural Hoje, se diz, no movi
mento em defesa da democracia na comunicação, que a televisão 
brasileira sustenta mais técnicos e artistas americanos mortos; do 
que técnicos e artistas brasileiros vivos. 

Quero lembrar, ta,mbém, a relevâll<:ia do projeto no resgate 
dessa faoe Imsileira, -mesti~. nmltb:racial, que também está ex
pressa. num outro projeto de rnioha autoria, em tramitação, que tra
ta da cota de participação de Degros nas produções das emissoi3s 
de televisão, íilmes e peças publicitárias. 

. Enfim, senhOI3S e senhores seua~. julgo ser esta mais 
uma contn"bu.ição para o avanço e aperfeiçoamento da democracia 
e da cidadania em nosso País. -

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995.- B<Dedita da Sil
va, Senadora. · 

lEGISlAÇÃO CITADA 

• CONSTIIUIÇÃO DÁ 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍrULOV 
Da Comunicação Social 

Art. 220. A manifestação do pensamento,_ a criação, a ex
pressão e a informação, sob qualquer fonna.. processo ou veículo 
não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Cons
tiDJição. - . -

§ 1° Nenhuma lei oonterá disp:lSitivo que possa constituir 
embaxaço à piem hllerdade de informação jOm;ilistica em qual
quer veículo de comunicação social. observado o disposto uo arL 
s•,rv, V,X,XIIIeXIV. 

§ z• É vedada toda e qualquer censura de natureza politica, 
ideológica e artística. 

§ 3° Compete à lei federal: 
I - regular as diversões e espetá.culos públicos, cabendo ao 

poder público infoxmar sobre a lllllUreZa deles, as faixas etárias a 
que não se recomendem. locais e honírioS em que Sua apresenta
ção se mostre adequada; 

II - estabelecer os meios lC?gais que gai3.D1am à pessoa e à 
família a possibilidade de se defei:tder de pro8J:3maS ou progillllla
ções de rádio e televisão que contrariem o cüsposto no art. 221. 
bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. · 

§ 4• A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 
agrotóxicos, medicam<Dtos e lei3pias estirá sújeità a restrições le
gais., nos tennos do inciso II do parágrnfo anterior. e conterá, sem
pre que necessário, advertência sobre os male:ficios decorrenes de 
seu uso. 

§ so os meios oe comunicaçã.o-SOelal :DãOPõdem. direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligop6lio. 

§ 6• A publicação de veículo impresso de ooiilllllicação in
depende de licença de autoridade. 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rá
dio e televisão ateilderão aos seguí.o.tes princípios: 
_ __ I - preferência a finalidades educativas. artísticas. culturiis 

-e informativas; - . - ~-

'ri- promoção da culturã. naCiotil e. regional e estímulO ã 
produção independente que objetive sua divulgação; 

m - regionalização da produção cultural, artlstica e jorna
lística. conforme percentuais estabelecidos em lei; 

N - respeito aos valoreS éticos e sociais da pessoa e da família. 
Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radio

difusãO sOnora e de sons e imagens é priVativa de brasileiros natos 
ou naturaliza4os há mais de dez anos, aos quais caberá are~
bilidade por .. sua administração e orientação intelectuaL -

§ 1° E vedada a participação de pessoa jurídica no capital 
social de empresa jornalística ou de radiodifusão. exceto a partido 
político e de sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominal
mente a bxasileiros. 

§ 2" A participação referida !lo pazágzafo anterior só se efe
ttJará através de capital sem direito a voto e não poder.á exceder a 
trinta por C<Dto do capital social . 

(À Ccmissão de Educação -decisiic tenninativaJ 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson PéreS) - Os projetos lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Nos termos do 
art. 376, "c". do Regimento Im.erno, combinado com o art. 4° da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, os Projetos de De
creto Legislativo Ji's 118 e 119. de 1995, lidos anteriormente, te
mo, perante a Comissão de Relaç&s Exteriores e Defesa NaciO
nal, o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas., ím
do o qual a referida Comissão terá quinze dias úteis. prorrogáveis 
por igual periodo, para opinar sobre as proposições. 

Sobre a mesa. proposta de emenda ã Constituição que será 
lida pelo Sr. 1 o SeCretária em exercício. Senador Jonas Pinheiro. 

É lida a seguinte: 

PROI'OSTA DE'EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• SI, DE 1995 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedei31, 
nos termos do a:rt. 60 da Constituição- Federal, promulgam a se
guinte Emenda ao texto constitucional: 

Art.. I o O inciso ill do art. 235 da Constituição Federal pas
sa a vigornr com a seguinte redação: 

"Art. 235. ·--·-.. ----·----·--··---

ill- o Tribunal de Contas terá 05 (cinco) mem
bros, nomeados pelo Governador. dentre brasileiros de 
comprovada idoneidade e not6rio saber." 

Art. 2"EstaF.menda emza em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

O inedit.ismo da Constiwição Fedetal de 19gg, ao deteminar 
aos novos Estados criados nos seus 10 primeiros anos de instala
ção, o Iimire máximo de II& Conselheiros para as Cortes de Con
tas, na prática vem trazendo sérios e dificeis óbices para o seu fun
cionamento. 

A composição com três membros, toma, do ponto de vista 
regimental. quase impraticável o seu funcionamento. tendo em 
vista o seo reduzido mímero. Wao se tem na história do Brasil :re
publicano notícia de colegiado que teDha funcionado, ou consegui
do funcionar com tal número. 
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A ttadição brasileira e quase mundial isenta o presidente 
dos órgãos colegiados de votar. s6 o fazendo COJP. o voto de miner· 
va em cas-o-de empate. No caso dos atua:is Tribunais dos Estados 
criados pela nova Constituição, essa exceção torna-Se quase uma 
regra, porque não raras vezes os dois membros com direito de voto 
têm entendimentos diversos sobre a matéria objeto de votação, o 
que implica. pois, empate e cooseqüeme participação do presideDle. 

Como se não bastasse, o impedimento, seja ele de que natu
reza for, de qualquer dos seus membros, por motivos de férias, 
doença, motivos de Oidem particular, etc .. intem:mpe e paralisa o 
funcionamentõ-dest.1.S cortes, em face da impossibilidade de o·co
legiado funcioiW: coin dois membros. Isso tem aoootecido várias ve
zes nos novos Estados aiadoo com a Coostituição Federal de 1988. 

A proposta de emenda constitucional. nos termos apresenta
dos, tem a vantagem de não estabelecer um número fixo de mem
bros dos Tribunais de Contas dos novos Estados; pelo conlrário, 
ao estabelecer o número máximo de sete, remete aos próprios Es-
tados a oporttmidade de se adequarem CODfa:me as suas realidades 
jurídicas e socioeconêmiCU. - -

Ante o exposto, esperamos de nossos: ilustres pares a apro
vação da presente iniciativa. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995.- Senadora Marle
ce. Pinto -José Sarney - Humberto Lucena - Ronaldo Ctmha 
Lima - Jader Barbalho - Coutinho Jorge - Ney Suussuna -
Romeu Tuma - Eduardo Suplicy - Nahor Júnior- José Igná
cio Ferreira -lris Rezende- Gerson Camata- Beni V eras
Edisoo Lobão - Reuan Calheiros - José Agripino - Antônio 
Carlos Magalhães - Lúcio Alcântara - Romero Juea - Pedro 
Simon -João França -Marina Silva - Luádio PorteDa- José 
Eduardo Alvim -José Alves-Emilia Fernandes -A. C. V aJa. 
·dares - Vilsou K!einübing - Pedro Plva - Esperidião Amiu -
.Luiz Alberto- Ramez Tebet- Valmir Campelo- Sebastião 
Rocha - José Roberto Dutra - Jelferson Peres - Hugo Napo
leão - Guilheme Palmeira - Roberto Requião - João Rocha -
Onofre QuiDan- Lúdio Coelho. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

, CONSnnrrÇÃODA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

···-··-··--------·-··------·;.-------.....-·-----.. ---
TÍrULOIX 

Das Disposições Constitucionais Gerais 

Art. 223. p.,. efeitO do art. 7•. XXIX, o empregador nua! 
comprovará, de cinco em cinco ano~ perallte-a Justiça do Traba
lho, o Cllmprimento das suas obrigações trabalhistas para com o 
empregado rur.U. na presença deste e de seu representante sindical 

§ 1• Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações 
mencionadas neste artigo. fica o empregador isento de qualquer 
ônus decorrente daquelas obrigações no periodo respectivo. Caso 
o empregado e seu representante ri.ão concordem com a comprova
ção do empregador', caberá à Justiça do Trabalho a solução da con
trovérsia. 

§ z• Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese. o 
direitp de postular. judicialmente os créditos que entender existir. 
relativamente aos últimos cinco anos. 

§ 3° A comprovação mencionada neste artigo podetá ser 
feita em prazo inferior a cinco .anos, a critério dó empregador. 

Art. 234- É vedada à União. direta ou indiretamente. assu
mir, em decotTência da criação de Estado, encargos :referentes a 
despesas com pessoal inativo e com encargós e amortizações da 
dívida intema ou externa da administração pu'blica, inclusive da 
indireta. 

Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, se
rão observadas as seguintes normas básicas: 

I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessete
Dep.ttados se a população do Estado for ínferior a seiscentos mil 
habitantes, e de vinte e quatro se igual ou superior a esse número, 
até um milhão e quinhentos mil; 

II- o Governo terá no máximo dez Secretarias; 
m - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, 

pelo Govemador eleito, dentre brasileiros de comprovada idonei
dade e notório saber; 

IV- o Tribunal de Justiça terá sete desembargadores; 
V - os primeiros desembargadores serão nomeados pelo 

Governador eleito, escolhidos da seguinte forma: 
a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco 

anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado 
origí.oário; 

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advo
gados de comprovada idoneidade C' saber jurldico, com dez anos, 
no mínimo, de exercíciO profissional, obedecido o procedimento 
f'IXadonaConstimição; · · 

VI - no caso de Estado proveniente de Teirit6rio Federal, 
os cinco primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre 
juízes de direito de qualquer parte do País; 

vrr- em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primei
ro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomea
dos pelo Governador eleito ap6s... 

Das Disposições Constitucionais Gerais ______ ,_, _________ ,_, ______ , __ 
(À Ccmissão de Omstituição,Justiça e Cláadania.} 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A Proposta de 
Emenda à Constituíção que acaba de ser lida está sujeita às dispo
sições específicas constantes dos artigos 354 e seguintes do Regi
mento Intemo. " 

A matéria será P.,b!icada e despachada à Comissão de 
Constifllição. Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Encerrou-se on
tem o prazo para apresentação de emendas ao projeto de Lei da_ 
Câmara n° 93, de 1995 (n° 4.235/93, j;m Casa de origem), de ínicia
ti!a do _Tribunal Superior do Trabalho, que altera a Lei n° 8.432, ... 
de 11 de junho de 1992, para redefmir as jurisdições das Juntas de_ 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Tillhalho e dá 
outras providências. 

Ao Projeto foram oferecidas duas emendas que .vão ao exa- -
me da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 

São as seguintes as emendas apresentadas: 

EMENDAN"5 

Dê-se aos incisos IV e VJI[ do art. 19 do projeto as seguin
tes redações: 

''Art. 19. ·--·-··-··---·-··---··-···-·-·----·-

IV - Penedo: o ~tivo município e os de q,
ruripe, Feliz Deserto. igreja Nova. Junqueira, Olho d' A
gua Grande. Piaçabuçu, Porto Real do Colégio. São Brás 
e Teotônio Vilela; 

VIII- São Miguel dos Campos: o respectivo mu
nicipio e os de Anadia. Bana de São MigueL Jequiá da 
Praia e Roteiro. 

" ··-··---··---··---------··-·--·---· -
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Justificação 

A presente emenda tem o objetivo de mailter o Município 
de Teotôrifó VIlela oa juiíSdição da Junta de Conciliação e Julga
mento de Penedo- AL. 

Tomei esta iniciativa motivado por inUineroS pedidos que 
recebi de residentes em Teotôo.io Vilela. preocupados com as con
seqúências que a mudança de seu foro trabalhista para São Miguel 
dos Campos acaaetaria. 

A preferência por Penedo, apesar da distância ser um pouco 
maior, é justificada pela familiaridade e tradição dos laços de ami
zade e afmidade que as populações das duas cidades mantêm. Em 
resumo: os moxadores de Teotónio acoswmaram-se a resolver os 
seus problemas, os mais diversos, em Penedo e não -em São Mi
guel dos Campos. 

Estas as razões que nos levam a oferecer esta emenda ao 
exame dos meus ilustres pares. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995.- R...., Calheiros. 

EMENDAN"6 

Suprima-se o art. 25 e ~-se os demais dispositivos. 

Justificação 

O Projeto de Lei propõe redefmir as jurisdiÇões dã.s Jun
tas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Tra
balho. 

Na confonnidade da justifli::ativa do TST, a proposta visa 
apeuas à CO!:reÇlio das distorções da estrutura organizaciooal da jl
risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Tra
balho, posto que são i.núnieros os -muniCípios e cidades do País, 
.4antes jurisdicionados por detennin.ada. Junta, que na proposição 
levada à sanção presidencial inseriam-se nas de outras a serem 
criadas 'e, afmal, vetadas, ocasionando questionamentos sobre a jl
risdição de qual Junta de Conciliação e Julgamento estariam su
lxmiioaclas. A proposta Dão cogita de alocação de =· Dão 
gerando despesas de qualquer ordem, limitando-se. tão-somente. a 
coneções dos inúmeros equívocos e omissões de municípios ex
cluídos da jurisdição trabalhista veriÍlcados no texto da Lei n° 
8A32'92, bem como a inclusãO de çutros posteriormente criados 
por leis estaduais. · 

Sucede que a Comissão de Constiillição _e Justiça e Reda
ção, da Câmara dos Deputados, acrescentou artigo ao Projeto de 
Lei n• 4.235, de 1993, daudo ao artigo 710 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CL 1) nova redação, dispôndo que cada JWlla 
terá uma Secretaria sob a direção de servidor titular de cargo de 
nível superior por provimento efetivo, indicado pelo Presidente da 
respectiva Junta ao Presidente do Tribooal Regional do Trabalho, 
para exercer as funções de Diretor de Secretaria. 

A Emenda aprovada pela CCJR da Câmara dos Deputa
dos invadiu área privativa do Judiciário, confoxme disposição 
constituciooal (art. 96. inciso II, !eiia d) que é próprio do Poder , 
Judiciário dispor sobre matéria de alteração da ozgani2ação e da 
divisão judiciária. 

Ainda. é evidente que a Emeuda da CCJR da Câmara dos 
Deputados versa assunto estranho ao projeto de lei de autoria do 
TST, contrariando disposição regimental (art. 125 c:/c art. 119. § 
Z', do RICD). A Emenda da CCJR versa sobre matéria de seu 
campo temático estranho ao projeto. - _ 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995.- Autonio Carlos 
Va!adares- Jod de HoDanda- Carlos Wilson- Valmir Cam
p<lo - Mauro Mirnnda - Beoedita da Silva - Ramez Tebet -
BeBo Parga- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffe= Pms) - Sobre a meS., 
ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício,. Seila
dor Jonas Pinheiro. 

São lidos os seguintes:

'O'FJPPS/GSA 186/95 

Brasília. 31 de agosto de 1!195 

Excelentíssimo SeJJhor Presidente, 
VeDho por meio desta indicar, em substituição. os nomes 

dos parlamen-s que iriio Iepi<sentar o Partido Popular Socialis
ta (PPS) na Comissão Mista designada para dar parecer,-sobJ:e a 
Medida Provisória n• 1.086/95. 

Para titular indico o nome do Deputado Augusto Carvalho e 
para suplente o do Deputado Sérgio Arouca. 

Atenciosamete, Deputado Sérgio Arouca. Uder do PPS na 
Câmara dos Deputados. 

OFJPPS/GSA 187/95 

B=ília. 31 de agosto de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Venho por meio desta indicar, em substib.liçio. os nomes 

dos parlamentares que iriio representar o Partido Popular Socialis
ta (PPS) na Comissão Mista designada para dar parecer sol= a 
Medida Provisória rt' 1JJ96/95. 

Para titular indico o nome do Deputado Augusto Catvalho e 
para suplente o do Deputado Sérgio Arouca. .. 

Atenciosamente - Deputado Sérgio Arouca, Llder do PPS 
~Câmara dos Deputados. 

OF. GLPMDB 387/95 

Brasília. 19 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a homa de conmnicar a Vossa Excelência a designa

ção da Senadora Marluce Pinto como memilro Suplente, em subs
tituição ao Senado< Mauro Mirnnda. na ComissãO de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional-: CRE. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de apxcço e 
consideração.- Senaikr Jacler Barbalho- Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jef~ Péres) -5eriio feitas as ' 
substituições solicitadas. ' 

Hii orulores inscritos. 
Coocedo a palavm à nobie Senaikr Benedita da Silva. 
V. Ex• dispõe de 20 minutos. 
A SRA.BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.Proounciao se

guinte discurso. Sem revisão da orado.-a.) - Sr. Presidente. SRA.s e 
Srs. Senadoras. hoje venho à tribuna para falar a respeito de um 
assunto que cousidero intenw:ional, poique nós reconheoemos 
que a infàucia está em baixa no mundo todo. Se olham:tos para a 
Afiica. para a América Latina e até mesmo para a Europa. em de
tenninadas -situações, vamos ver qoe a criança está em baixa. 

Mas quero falar, sobretudo, a respeito da infància br.!si!eira, 
eu que tive a oportunidade de ser mais ou menos criança - e voo 
dizer o porquê. Ehoje,eu,quefui mais cn menos criança, já com· 
os meus 53 anos. vejo que ainda a criança brasíieím continua sen
do mais ou menos ciiança. depeodendo da sua classe social. Ela 
tem que ccmciliar o txaba1ho ~o estudo. quando pode estudar, e 
ser ciiança. Penso que essa é uma tarefa muito difícil. e eu a co
nheço bem de perto. 

Quanto tempo dura uma infância? Quan!a infància dura al
gum tempo? E o sonho, quanto dura? 

Quem ira.balba estuda? Quem trabalha tem condições de 
estudar? É possível uma criança coo.ciliar estas três coisas: tra-
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balho, estudo, infância? Nesse caso, a lnf'ancia é perdida ou sacri-
ficada. --

0 trabalho infantil é um fenômeno em exParisão no mundo 
inteiro, que rouba a possibilidade de meninos e meninas sonharem 
e serem crianças. No Brasil. as crianças começam a trabalhar cada 
vez mais cedo, aos 6, 7, 8 anos 9-e idade. Em muitos casos, vê-se 
obrigada a assumir o papel de chefe da família. em função do de
semprego dos pais ou na ausência desses. 

Em quase toda família brasileira encontr.t-se casos de um 
pai, um avô ou um irmão mais velho que começou a trabalhar 
cedo. Eu mesma soU um exemplo concreto, pois comecei a trabã
Ibar aos 7 anos de idade. Um diretor da Organiiiição Intemacional 
do Trabafuo declarou recentemente: ''É difícil encontrar no Brasil 
uma mercadoria que na cadeía produtiva não tenha por trás a mar
ca da mão de uma criança." 

Esta situação ilegal e desumana,-da explomção âa mão-de, 
obra de crianças e adolescentes. não costtmia- freqil.entar as páginas 
dos jornais nem as telas da televisão, apesar da tragédia que repre
senta. São pequenos cidadãos abandonados à própria:_ sorte e à mi
séria que compõem o c-ontiÍLgente de milhões de trabalhadores mi
rins, apesar da proibição legal As estatísticas que apoD1am 7 .S mi
fuõeS de crianças e adolescentes trabalhadores deveriam envefEo
nhar uma nação que não respeita tiuDbém o trabalhador adulto. 

· Em 1993, o IPEA (lnstitniO de Pesquisa Econômica Aplica-
da) divulgou dados relevantes que indicavam a existência de 32 
milhões de brasileiros indigentes. Essas pessoas não teriam acesso 
·a uma cesta básica e a renda familiar mensal era de apenas um 
quarto do salário mínimo. Essa é a imagem do Brasil. que reflete 
ootros 60 milhões de JX>bres. com renda per c:apita de até meio 
salário mínimo. 

E as crianças são as que mãis sofrem as conseqüências eles
~ triste quadro de miséria. Hoje. nossas crianças participam do 
mercado de traba.lbo, em muitos casos em regime de escravidãç>, 
buscando a sobrevivência e o au-nieDiO da renda familiar. Esta si~ 
mação deixou escandalizada, recentemente, a socióloga e Primei~ 
ra-Dama Rutb Cardoso, ao saber que existe trabalho escravo in
fantil no país, perplexidade plenamente justificável, umà. vez que 
quase não podemos admitir sequer o trabalho infantil, quanto mais 
o trabalho escravo infa.D.til. 

Para as crianças pobres não existe inf'ancia, com suas brin
cadeiras, fantasias e sonhos. No Brãsil, o que existe são crianças 
sem in..f"ancia, que representam i alarmante cifra de 7,5 milhões de 
crianças trabalhadoras, sendo que 3 milhões catÕ. idades entre 10 e 
14 anos e 4,5 milhões entre 14 e 17 anos. 

As estatísticas são impressionantes:--. -

''TemOS 1.280J))0 criáJ:i.ças- e -ãâolescentes entre 
10 e 14 anos que trabalham na agricultura, sendo que 
mais de 59% trabalham mais de 40 horas semanais; 

- 57,8% não são remuneradas pelo seU trabalho. 
O pagamento está embutido na remuneração dos pais". 

Collheço isso de perto. Sr. Presidente, Srs. Senadores. de 
convivência com essa situação. · · · - - - - ~ · 

- 67,1% dos que estão entre 15 e 17 anos traba
lham sem carteíra assioada; 

apenas 20% das crianças que entram na escola 
concluem o primeiro grau; 

- 1.400.000 criaitÇ:aS que trabalbam têm menos de 
quatro anos de instrução escolar;- + - - -

- 9 milhões de crianças entre LO e 14 anos vivem 
em situação de pobreza. 

As frases mais ouvidas por esses .meninos e meninas são:-

"Se a gellte lião_ trabalhasse, não ia ter comida 
para comer. 

A lei do pobre é trabalhar. Pobre não tem nada. 
Estudar pãra quê? Para ser reprovado todo ano'? -
Criança que trabalha não tem tempo de brincar. 

nem de arranjar amigO". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, da criança trabalbadora po
deriamos dizer o seguinte: menino, sonho, cartilha, recreio, meren~ 
da. Abandono gradativo da __ escol!L. Poucas vezes criança. muitas 
vezes adulto. Ter muita.s, mas não ter sua própria idade. 

Existe um grande número de dispositivos constirucioniUS 
que garantem, na attlal Carta Magna. os direitos das crianças-e 
adolesc,entes. do qual merece destaque o art. '227, que diz: 

E dever da famHia, da sociedade e do Estado assegurar ã 
criança e ao adolescente. com absoluta prioridade, o direito ã vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profJSsionalizaçã~ 
à cultura, à dignidade. ao respeito, à überdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fOIJlla de negligên
cia. discriminação, exploração, viOlência, crueldade e opressão." --

Possuímos. também, o Estatuto d?- Criança e do Adolescen
te, uma das legislações mais avançadas do gênero em todo o mun
do, que afJIDJa, em seu art. 60: fi É proibido qualquer trabalho a 
menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz..!'En~_ 
tretanto, com todo esse elenco de leis, no Brasil as leis não são 
aplicadas de forma a inibir as práticas criminosas que comprome-
tem o desenvolvimento de nossa inf'ancia e juventude. , 

Em plena "era da modemidade", como costumam referir-se, 
_90tidianamente, os meios de comuni~ção. a dura rotina de crian
ças trabalhadoras - como nas carvoarias, onde_ cumprem jornadas 
de trabalho de até 14 horas ao dia- é a forma modema de escravi
dão, o novo método de exploração que utiliza mão-de-obra barata 
e numerosa. 

Diante des3a situação, é bom lembrar aos que propõem a 
·desconstitucionalização Cios direitos sociais ':' assegurados pela 
CoiThtimição de 1988 e por alguns considerados protecionistas -
que "os ventos da democracia" nãç> chegaram sequer a soprar so--
bre um enorme contingente de excluídos. JX>is tais garantias não 
passam de aspiiações para Um sem-número de trabalhadores, a 
quem ainda não foi dado o direito de conhecer o verdadeiro senti- -
do da palavra democracia, porque nem sequer podem praticá-la 
em seus lares, com seus fllbos, no sustento de suas famílias. 

Seria muito OOm_ se pudéssemos çuvir, cada vez mais fre
qüentemente, nptícias como: Governo inve'Sie mais em creches e 
pré-escolas; reduzido o número de crianças e adolescelltes fora da 
sala de aula; mais saúde e educação para nossas crianças; crianças -
aprendem brincando". 

Sr. Presidente. Sfls e Srs. Senadores, um país que não acre
dita na sua juventtlde é, um país que não tem funuo. Eu já disse _ 
isso outras vezes, desta mesma tnOOna.. Por isso -é impóitante re
gistrar ações positivas que tentam resgatar a infância e a jlvenmde 
para o seu verdadeiro caminho: a família e a escola. Escola e famí
lia, porque estes devem ser os referencias da vida da criança e do 
adolescente, pelos quais devemos nos empenhar. 

Registro. nesta ocasião, o recente lançamento do programa ___ _ 
Empresa Amiga da Criança, desenvolvido pela Fundação Abrinq 
pelos Direitos das Crianças com o apoio do Unicef e da Üiganiza- -
ção Intemacional do Traballio; uma campanha de conscientiza.ção 
para que essas empresas não utilizem trabalho infantil e desenvol
vam ações em beneficio das crianças e do adolescentes. 

O Programa oferece opções efetivas e seguras de engaja
mento em amplo esforço para melhorar a qualidade de vida de 
nossas crianças. por exemplo, adotando uma escola ou credu~ pú- -



Agosto de !995 ANAIS OOSENADO FEDERAL 583 

blica; construindo e mantendo escolas ou creches; abrindo a em· 
~sa para capa.citação de jovem para o trabalho. 

Enfim, a Empresa Amiga da Criança é aquela que não ex
plora o trabalho iDfantil e desenvolve alguma ação ao projeto de 
apoio à fonnação de crianças e próflssionalizaçW de jovens. 

Cumprimento, nesta opot1llnidade, a Fundação Abrinq pe
los Direitos das Crianças, especialmenre por intennédlo do empe
nho pessoal do seu Presidenlc, Oded Grajew, pela importante e 
pioneira miciativa de conquiStar o empresariado para colabotar 
com a melhoria da qualidade de vida de nossas crianças e adoles
centes. ressaltando que com atitudes semelhantes estalemos cou-
tnõuindo para a solução de inúmeros problemas que atingem esses 
brasileiros. Ao seguirmos camichos patalelos. na certa. mudare
mos o rumo desses milhões de adolescentes. revertendo a expan
são do lr.lbalho infantil e melhOilliido o ~mpenho escolar da 
nossa infância e juventude. 

Esses são os caminhos que nos permitiram entmr no século 
XXI, de cabeça OIEUida. em relação à proteção dos direitos da 
crlauça e do adolescent.e..: . 

Sr. Presidente. um outro aspecto. uma ourra face igua]meDte 
sombria de desrespeito aos direitos das crianças e adolescenlcs me 
1:r."a2: a esta tnõuna.. No momento em que se discutem aqui nesta 
Casa do Congresso Nacional, com tanto fetVor, os últimos desde>-_ 
brámentos da política ecaaõmica brasileira (mtervenção em ban
cos, reforma constitucional, lei de patellles), gostaria que os no
btcs Senadores fossem igualmente sensíveis a ootros apelos, a ou
tras questões que também dizem respeito à criança e ao adolescen
te. Trata-se das crianças em simação de violência e exploração. 
Vrolência dos extermÍnios e a abominável violência do seqüestro 
ou adoções ilegais (mnitas vezes também legais) de crianças para 
exlr.lção de seus órgãos. Poderiamo< cnar uma frenle para poder 
- dessa situação, em respeito àos direitos das crianças e dos 
adolescentes, coopei3I1do com o Governo no combate a esse gtave 
problema. 

Há peecisame!lle tl€s anos, em agosto de 1992. o JIXIllll Le 
Monde Diplomatiqne, em extensa reportagem, aprofundou de
núncias do seqüestro ou adoção ilegal de crianças, qrie depois 
eram revendidas para o aproveitamento de seus 6rgãos. Tamanha 
·abominação é praticada na América Latina, segundo o joma!, por 
uma rede de traficantes com ramificações até na esfera govema~ 
mem.al. Isso está acontecendo na D:OSia América btina. 

As denúncias sobre essas pr.íticas ficaram tão freqüentes 
que o tema ''adoção ilegal e tráfico pam ext:ra.çio de 0Cgaos" dei
xou de ser um tab.I para se tomar realidade dramáti~ com o apa
recimento das primeiras vitimas e testennvJ'as. Autoridades do 
govemo de Hocduras deelarar.un, em 1987, que crianças mantidas 
em creches clao.destinas, chamadas "casas de engorda", CI3II1 usa
das como "doadores de órgãos", e que existem provas de qoe 
crianças compradas ou roubadas de familias pobres ernm vendidas 
por US$10 mil ou mais, a redes de traficantes para serem utiliza
das como doadores. Essas deelarações sempee são desmentidas, 
mas a suspeita fica no ar e outJ:as dentinclas percoi:rem os países~. 
do Terceiro Mondo, feitas não apenas por entidades de direitos hu
manos, mas também por juizes, advogados, padres. 

No Brasil. durante os tmbalhos da CPI que investigou o ex
teJmínio de crianças e adolescentes, em 1991, também percorre
mos a trilha das denúncias, principalmente da existência de fazen
das de engorda de bebês em vários Estados, sem, CODiudo, nos 
aprofimdam:J.os por falta de provas concretas, at6 porque esse cri
me é dificil de ser comprovado. Mas; naquele momonto, pareceu 
que estávamos apenas querendo fabJiar em cima do extemúnio de 
crianças. Parecia apenas que estávamos querendo uma bandeira 
par.1 ganhar nma eleição. Constatamos,.ponlm, mnito depois, com 

o escândalo da Candelária e de outros mais, que estava baveJlfk> 
extermínio no nosso País, e não apems no Estado do Rio de Janeiro. 

Mais recentemente, denúncias indicam que, em um periodo 
de quatro anos, 4 mil crianças brasileiras chegaram à l!ália par.1 ser 
adotadas. Cerea de mil foram localizadas. Das oolr.ls 3 mil não se 
sabe notícias. Suspeita..se do 4!nVoivimento da máfia com um es
quema de adoção de crianças para ''tráfico de órgãos". As crianças 
estariam sendo remetidas para clí.uicas clandestinas, cede lhes 
eram extraídos os órgãos. 

Sr. Presidente, está na hora de sairmos do campo das "SUS
peitas" em relação a este problema que, apesar de ~do por en
volver questões diplomáticas, precisa de w:genlc ação. Diante des
sas e de out:tas inúmeras denúncias qoe despontam, solicitamos ao 
Governo Brasileiro providências no sentido de reforçar a posição 
para a realização de um inquérito intemaciooal. sob pena de ter
mos que agua!dar outras teniveis descobertas pam ter coragem de 
adm.iúr esta triste verdade. 

Sr. Presidente. a :realidade das meninas e meninos de rUa 
CQI;IlQVeu a opinião pública mcional e internacional, que passoo a 
encarar a situa.çio de violência em que ·eles vivem como um pro-
blema social, que diz respeito a todos os cidadãos, e não aperias 
um caso de polícia. 

O movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a 
Cootdetiação do Projeto Brasil do Intemation2J Oilld Resource 
Institute. organjzação norte-americana de direitos humanos, empe
nhados em fortalecer ainda mais essa perspectiva, incumbiu-me de 
dar conhecimento a esta Casa Legislativa da Ounpanha lntema
cional, desenvolvida pelo Projeto Brasil em prol das crianças e 
!dolescentes biasi.leiros e contra os extemúnios e de uma petição 
endereçada ao Presidente da República, Femando Henrique Car
doso, endossada por mais de 130 organizações, onde pressiooa-se 
o Govem.o para gáiantir o seu comp[ometimento ativo e fncõndi:: 
ciooa1 na imP!emeiJlação dos Direitos da Criança e do Adolesoeme. 

O relatório aa. campanha intemacional·destaca que uma das 
conquistas da sociedade llll luta conlr.l a cuitnra da impunidade e 
conlr.l à cruel siluação sócio-econômica de grande paxcela da po
pulação infanto-juveni! é a 'fatificação de nma das mais avançadas 
leis pelos direitos infanto-juvlris em todo o mundo. o Estaru.to da 
Criança e do Adolescente. No entanto, coustatamos que a !e~ por , 
si só, não é capaz de nmd3r a roalidade. Pam tanto, é imprescindl· 
vel o envolvimento de toda a sociedade e o conqrometimen.to ati
voe incondicional do Estado. 

A impunidade, atacada pela lei, mas praticada pela maioria 
das autoridades públicas, e o sen permanente descumprimento 
produzem os alarmanlcs indices de pobreza, miséria, desemprego 
e fome, furtadores da vida e da diguidade de milhares de crianças 
e adolescentes.. 

Há, conmdo, uma Iea!idade mais preocupante: a violência, a
opressão, a agressão fisica, que alinge os COlpoS das crianças e 
adolescenlcs de fozma bmtal, ceifando-<>S, mutilando-os, ou mes
mo atingiíido vioientamente suas vidas. 

Um grave acontecimeDto, que serve como marco da dramá
tica realidade da infância e juvenmde brasileira. foi o assassinato 
de oito meninos de rua que dormiam nos degraus da Catedral da 
Candelária, no Rio de JaDeiro, e que ficou conhecido mundialmen
te. Apesar de detidos, os assassinos ainda não receberun.prinição e 
tememos que os criminosos fiquem impmes. A Anistiã Jntema
cional estima que cerca de 90% dos assassinátos de meninos de 
rua fiquem jmpunes. 

O documento está em minhas mãos e voo passá-lo, após o 
meu discu:rso. â. Mesa, pau que seja entregue ao nosso Presidente 
do Senado, Senado: José Samey. 
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Um ano após o massacre da Çandelária, o índice de as
sassinatos de meninos de rua no Rio de Janeiro cresceu 10% e. 
hoje, três crianças são mortas todo dia no EstadCl' - isso sem 
contarmos o que acontece em São P_~lº ~ -~- õutros Estados. 
Em 1993. apróximadam:ente 1440 crianças e adolescentes fo
ram mortos no Brasil. Entretanto, em 1994. mais de 1220 crian
ças foram assassinadas somente no Rio de Janeiro. Somados 
aos assassinatos, temos ainda os casos de estupro, desapareci
mento e lesões corporais, delineando um quadro caótico que as
sola todo o país, principalmente nas grandes cidades. Mais da 
metade desses casos não tem a autoria identif'lC3.da, ficando as
sim os criminosos inipunes. 

Sr. Presidente, diante da gravidade dessas denúncias, encil· 
minho a V. Ex .. , em nome dos meninos e meninas de rua do Brasil. 
c6pia da petição referida. encaminhada ao Presidente da Repúbli
ca, solicitando o apóio paxa que o governo desenvolva. com urgên
cia, políticas públicas para a imediata implementação do E~to 
da Criança e do Adolescente e políticas nei:essárias para priorizar 
o direito à vida dos jovens brasileiros. Com o apoio~ sociedade 
civil organizada, além da érescente solidariedade internacional. 
aliada ao conjmto de leis avançadas e transformadoras que pos
suímos, acreditamos que resta. por parte do Estado, a või.ll.ade polí
tica necessária para liderar a defeSa-e promoção -dos direitos da in
fâD.cia e da juventude no Brasil. 

Por isso, creio que é necessário que haja uma frente, que já 
está sendo constittúda via Câmara dos Deputados, para que possa
mos abraç:ar essa causa em defesa das crianças e dos adolescentes. 
Não é possíVel aceitarmos que haja neste país crianças no trabalho 
escxavo, fora da escola. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. sei que V. Ex-s têm cons
ciência dos seus compromissos e são sensíveis a essa causa. ~ao 

-podemos acreditar no futuro de um país sem investimentos com 
relação ao desenvolvimento social dessas crianças. Do que nos 
vale realmente trabalhar a conquista de um desenvolvimento eco
nómico sem garantimws: que essas crianças tenham uma estrutura 
familiar, escola e lazer? 

Somente quem passou por esses caminhos e ~guiu, por 
milagre de Deus, chegar a esta Casa sabe pexfeitamenle do que es
tou falando, não s6 pela fome, pelo frio, por ter um txabalho força. 
do e tendo que trabalhar quando eu. podia ter brincado. Por isSo, 
tenho o dever de ser enfática, de não me carisar Oe dizer desta tri
buria~ a cada um dos Srs. Senadores, que devemos estar juntos nes
sa campanha e defender o futuro deste País. O futuro s6 pode ser 
construído no presente. 

Que essas crianças possam ter paz!. . 
Era o que eu tinha a dizer,Sr. PresideD.te. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR" BE· 
NEDITA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PETIÇÃO PARA O PRESIDENTE DO BRASIL, 
SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, EM 
NOME DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Caius Brandão 
Prezado Presidente Cardoso, 
Nós escrevemos para voetS hoje tanto parn. congratulá-lo 

pelo seu início na Presidência, e para desejar-lhe sucesso em sua 
tarefa de conduzir o Brasil pata um futuro melhor para todos os 
seus cidadãos. l\1as o que nos coloca juntos remetendo-1b.e esta pe
tição é nosso profundo interesse para coin estes cidadãos brasilei
ros, que inclui suas gerações futuras: suas crianças e adolescentes. 

Na última década um sério movimento em defesa-aos direi
tos das crianças vem crescendo no B~ e seus feitos têm sido 

:impressionantes. Mas apesar dessa atuação, crianças e adolescen
tes deStituídas continuam a ser assassinadas sem impunidade. Nós 
_gostariam.os de persuadi-lo a usar completos poderes de seu cargo 
para dar fun à morte ilegal de crianças e adolescentes no Brasil e 
para entregar à Justiça os nlembros de grupos de extermínio e ou
tros responsáveis por estes ci:Urie&. 

Nós oompartilhamos a indignação sentida por várias brasi
leiros contra a impunidade usufruída pelos matadores de crianças e 
adolescentes pobres. Matadores profissionais coDlinuam a se bene
f:tciai' destes crimes e matanças de crianças e adolescentes têm au
mentado. N6s citamos as seguintes estatísticas: 

- De acordo com o Movim_ento Nacional de Meninos e Me
ninas de Rua (MNMMR) e o Institn!D Brasileiro Paxa Análises 
Econômicas e Sociais (!BASE), 1.937 CIÍallças e adolescentes fo
=mortos durante openodo de 1984a 1989. 

-De aoordo com o Procurador-Ger.!l da República, 5.644 
crianças exttre 5 e 17 anos foram vítimas de mortes violentas no 
perlodo entre 1988 e 199!. , 

- De acordo com estatísticas do Govemo do Estado do Rio 
de Janeiro, em 1992,424 crianças menores de 18 anos foram víti--
mas de homicídio no Rio de Janeiro. Nos primeiros seis meses de 
1993, 298 crianças foram mortas neste Estado. 

... não-govemamentais têm defendido as crianças como priorida
des nacionais na agenda política. O compromisso dos meninos de 
ma bia.sileiros em conduzir a defesa do Esta.tnto da Criança e do 
Adolescente, o qual encontra-se entre as mais avançadas legislaçõ
es dos direitos das crianças. O estatuto visa não apenas ganmtir os 
direitos fundamentais para todos os jovens brasileiros. mas tam.
Õé:m. a promover um novo conceito de :in:fflncia o qual pode vir a 
ser um modelo para outxas nações. Esta legislação fomece exce
lentes instrumentos os quais necessitam agora serem postos em
prática. Nós esperamos que sua administração wmprometa-se a 
implementar completamente o Esta1llto da Criança e do Adoles
cente. Esta arrojada iniciativa merece coc)peiação e suporte da co- -
munidade internacional. 

N6s rogamos a vaca para usar todq o poder de seu cargo 
para garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente. um 
notável documento. não se torne uma Carta morta. Com respeito à 
impunidade, o Estatuto da_ Criança e do Adolescente determi- ... 
na que: 

Nenhuma CIÍallça ou adolescente setá objeto de qualquer 
forma de negligência, discrim.iDação, exploração, violência, cruel
dade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por 
ação cu omissão. aos seus direitos fundamentais. (artigo 5<') 

Embora pouoos dos mais egregios massacres de crianças no 
Brasil tenham gerado uma louvável reação -do govemo federal e 
dos estados, estas medidas têm raramente conduzido a uma com
pleta investigação cu execuÇãO, eles Dão têm produzido efeito al
t~do depois o fato geral da impunidade que faz estes :massacres 
possíveis. Nós chamamos sua atenção para usar-de sua autoridade 
como Presidente para concentrar esforços para gar.mtir os direílos 
das crianças. Nós ac:reditamos que as lideranças no mais alto nível 
do governo são necessárias para esta mudança permanente ocor
rer, e assassinatos gratuitos de crianças e adolescentes ter verda-
deiramente um fim. · 

Os casos a seguir representam s6 u_m pouco dos muitos inci
dentes não resolvidos envolvendo os assassinos de crianças e ado
lescentes. As resoluções deles, no emanto, representarão um im-
portante passo para dar f1Dl à impunidade: 

São Paulo- 12106/94, em Taboão da Serra. três adolescen
tes foram-executados_(Alexandre Lima. 17; André Cerqueira, 14; e 
Adriano Cerqueira, 12). 
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Amazonas - 24/06/94, em ManauS: cinco adolesceD.tes fo
ram massacrados (Joel Santos Xavier. 18; tarider da Silva. 15; An
tônio Cleuter Articlínio, 14; e Moisés Pereira como. unia qUe ver
dadeiramente reconheceu o valor de toda criança. defendendo o 
direito de toda criança e adolesceple para cidadari.ia.. e para a vida. 
Nós estamos confiantes de que com sua Iidenmça uma transform..a
ção pode ocorrer. O Brasil está numa conjuntura_ ~tíca;_os desa
fios são.-enorineS, a- necessidaae de mudança mm.ca teve maior. 
Nós nos mantemos solidários coni Caaa e todo eSioiÇo IiOCesSiriõ 
pan alcançar este fun. · - -

Sinceramente,-

., .. Este docum::rLO cst.í. sendo endorosado por 132 crg:ani~ de todo o mundo. 
Veja listados endossadO('C;Ç Apêndice L • -

17 de julho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Jeffetson Péres) - Concedo a pala~ 
vra ao Senador Pedro Simon por 20 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Sem revisão de oxa
dor.)- Sr. Presidente;S:i:-s ~ Srs. SenadOres. nnnca rile esqueci de 
um pensamento chinês que aprendi em meu tempo de jovem. Eu o 
tenho repetido várias vezes: "O homem vive. Vivendo, o homem 
sofre. Sofrer faz O homem pensar. Pensar toma o_ hc;mem sábio. 
Ser Sábio ajuda o homem a viver". 

· -Creio que. âe 1%4 até hoje, o Brasil sofreu-~ sOfreu muito~ 
Seria injusto se aqueles que, como eu, ficaram do lado dos denota~ 
dos dissessen:i que apenas n6s sofremos. - _ 

Não sinto no Brasil ~ e o Brasil Dão tem essa tradição ~, O 
que há em outros países, ou seja, as pessoas vibtarem. com a práti~ 
ca do_ arbítrio, da tortura ou da violência. Creio que não. Comó po-
lítico. convivi C:O.tp_ esse longo peóodo que parecia eterno. -

A nós, do Rio Grande do Sul, que estiwmos na ~êJ;lcia 
..o.. tempo inteiro, quantas e quantas vezes parecia que éramos uns 
Dom Qulxótes: ridículos e- grotescos sem razio!_ Quantas vezes a 
camiiJhada se tomou complicada, quando foram para a guenilha 
companheiros nossos; quando foram para a luta armada; quando 
participaram do voto em branco; quando defenderam a._ ~tinção 
do nosso-partido, o MDB; quando bus-caram- a renúncia coletiva, 
acusando-nos de que estávamos no guichê do fl.m do mês, e a ra~ 
zão de continuarmos na política era o'guichê do fim dom~ 

. Foram momentos difíceis aqu~les. MaS creio que, do outro 
lad~ deve ter sido assim também. · __ 

Falo todas essas coisas porque creio qUe-~tamos vivendo
e tenho obrigação de vir a esta tnõuna - um mom_ento importante 
na história deste País - quando o Presidente da República faz um 
pronunciamehtó e fuaitàa ui:n. projeto que ~fme a posição de seu 
govemo sobre essa matéria.- _ _ 

Felicito o Presidente da República.. Essa é uma responsab_i!i-_ 
dade que ele tinha como vítima e sofredor de ontem - ele e os que 
com ele conviveram -, fruto da Hisrória e dos caminhos da vida. 
Presidente da República. com o ato da responsabilidade de dar a 
palavra necessárii, que a Nação esperava com relação a essa matéria! -

Senti orgullio do Presidente. Foi um gesto importante. Creio 
que não cabe, em relação a esse gesto, indagarmOs o alcance, ã 
quantidade, o que poderia ser. Sobre essa matéria jamais seni con
seguida a unaoimida:de. Ali, no olhar e no choro da hoje viiíva do 
Deputado Paiva, vemos e entendemos qUe jamais se t:tará de volta 
o seu marido. jamais se haverá de tirar da sua retina o qne foram 
as histórias, oS acontecimentoS clã tortura e-da violência que envol
veram o seu marido. O problema é olhar para frente. QtfeDl de nós 
não tem, ou pOrque-foi tortUrado oú pOrque foi vítima, ou porque a 
vida assim fez, convivência com esse pioblema? · 

Quantos pais choram porque perderam filhos, mas que, ao 
longo do tempo, aprenderam a conviver com o drama dessa falta? 

Não ~tft aqui _na repárãÇâ.o. -na quantidade e~at.a do que foi e do 
que se recebe; está aqui no gesto, o g~to importante e o gesto sig
nificativo: Quando- Femando Henrique Cardoso diz: "eu, COD;lO 

Presidente da República, ãssumo, em nome do Estado. que- ele é 
culpado pela tortura", podemos dizer que esse é o grande gesto. 

_ Sr. ~dente., Srs. Semdores. IiãO estamos a indagar, não 
estamos tentando reabrir a Lei da Anistia.-Na época. eu exa seifã_
dor.J?eba~mos. discutiinos piofunãamente essa matéria:. Teotonio 
yileJa! meri:tbro da Çomissão. e eu pettoireri:los jUntOs o Brasil in~ 
teiro_para invesJigar os cas:os_de toittua. os casos de violê~. os 
casos de cárcere. Foram-dias i.ristes aqueles, é vetdade; foram mo-
mentos dramáticos, é verdade. -

Lembro-Jlle de quantos desaparecidos no Rio Gtande do 
Sul, quantos torturados. qUantas pessoas tivemos que levar paza o 
lado de lá. no Uruguai e Argentina. na calada da noite. Casos que 
flC3IaiD. célebres como o do S_argento Manoel que, com as mãos 
amarradas, apareceu boiafuló no Rio Guin'ba. Recebemos a infor
mação de_ que estava no necrotério, na vala oo~ para ser enter
rado. Fui aO Rio de Janeiro, em uma favela onde estava a viúva. 
Levei-a a PortO Alegre, e ela identifJ.Cou o-Cã.dáver. Em--segllidã. 
levamos o caso à imprensa. conseguimos abrir inquérito-e ciiai
uma CPI, que indicou até a conâeriação do chefe de polícia- épc;>ca 

-da ditadura e do. arbítrio- pelo assass:inaici, nos porões do regime 
do arbítrio, do Sr. &ugento Manoel. . ___ .. _ .. 

- Época dramãtici. em que o ex-Deputado Mariano Beck, 
cassado, veio nos procurar na Assembléia para dizer que estava 
chegando, numa urna funerária, o coxpo do filho do diretor da Fac· 
cuidado de Engenharia do Rio Grande do SuL que fora tortmadO 
sm_s-ao_ Paulo. Entregaxam o corpo, mas a uma não poderia ser 
aberta pan a sua identificação. O coxpo foi velado durante tres ho
ras, na Universidade;-e deveria ser enteriado. Sabendo disso, pn:> 

-curei o_diretor,-seu pai: ''Vamos abrir aqui e vamos mostrar o que 
está acontecendo." E o paL" com lágrimas -nos olhos~ cbor.mdO de-
sesperadamente, disse: "Eu não quero: Esse _meu filho já ~orreu. 
Tenbo mais quatro para Crlar e nidã rrãrá m~ filho de volta." 

Essas coisas aco!iteceran:i. sim. ESses dramas se sucederam. 
:Muitos resistiram e muitos'lutaram, mas ãgorit a mim parece que o 
ato do Presidente Fernando Henrique veio na medida ex~ Qu~ _ 
rer saber as causas~-reabrir OS_~ ~iil~te - posso_ até 
entender- não.me parece que-sena Uma Doa IIlefllda.. Reabrir para .. 
verificar as cauSas dos acci.iitecimentos, o conteúdo-de cada caso? 
Com toda a sinceridade, prefii'O a Le(da Ani~ _ 

O Governo reconhecer que foi o responsável pela morte, O 
Goyemo dar o atesta_do de óbito, o Govemo reconhecer-se aJlpa
do, o Governo dar uma verba - não importa a _qrianiia-- a fítulO de 
reparação i>= me que é o camiDho~-A familia exigir, pedir e fu
tar par.t receber os restos mortais e o Governo tentar encontrá-los 
párece-rile que também é o ca.mii:ili.~ - -

Outro dia. eu dizia a um analista, no Congresso Nacional. 
que. de certa forma, a falalidade. o destino tinha dado ao Dr. ~
ses o túmulo que ele mereciã.: o mar. Ele, que navegava e que dizia 
que o importante era navegar, tinha o mar como seu túmulo. E, 
certo tempo depois da morte do Dr. Ulysses, quando saiu a notícia 
de que lhe poderiam ter encontrado OIS ossos aqui ou lá, eu dizia 
que preferia que não os encontrassem. E o analista me disse; 
''Você pode pedir isso egoisticamente, como bzas:ileiro. mas. como 
membro da familia. você não pode fazê-lo, poiqUe quando alguém 
desaparece. moae afogado oo quando não se encontm o 001p0. _a
mãe,_ alguém fica sem saber se foi ou não enterrado, sem saber 
exatam.ente o que acoo.teceu"._Trat3-se de misticismo, de um ri
rua!; se perdemos alguém, cbotamOS no velório, coloCamos o cai
xão no seu tiíri:rulo no cemitério. e aquilo parece fazer parte do ri
tual da continuação da vida. Mas enquanto isso não aconteCe fica-
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mos sempre na expectativa do que pode ser. En~endo que as viU~ 
vas. as mães, os pais e·os filllos queiram encontrar os restos mor
tais e, se possível, recebê-los, ~acredito ser eç>rreto o Coyemo ten
tar encontrar e entregar. 

Não critico, penso-ser compreensível. Sr. Presidente, Dor
mal essa atitude dos pais. Talvez, se eu tivesSe um filliri ou um pa
rente, também iria querer saber as ·causas e as Condições em que 
aconteceu a morte. Mas para o Pa:ís, para a Nação. para a hora e o 
momento que estamos vivendo, acredito que a decisão-dO Governo 
é correta. Que :g1e -peidoe o filho do Marigbela e_ outras pessoas 
que pensam diferente. Respeito- e não ç_$f.oq_ a criticá-los; _estou 
apenas a dizer, com muita tranqüilidade e muito respeito, que o 
Presidente Fernando Hemique está certo~-

Mando aqui o meu abraço ao José Gregori, qrie fõi Ufu ho
mem de uma competência extrao:rr:linária, assessOr do MinistériO 
da Justiça; mando as_ minhas felicitações ao Ministro da Justiça. 
meu companheiro e amigo, Nelson Jobim, que coordenaram,, com 
muita competência as atividades. O GregOn~inclusive OUviu as fa
mílias das vítimas. d6bàteu; analisou, discutiu e apro.fundou o es
tudo dessa matéria. CheganÍos a ela com grandeza. É claro que há 
alguns milit.ares - isso é l!OIIIl3l - que estão fazer,tdo ai~ afll--. 
mativas; umas compreensíveis, outras ex.agerad.as. Um militar -dí
zer. por exemplo, que pensa em queimar os arquivos ·do EXérCitO, 
eri:t Goiás. isso nãO é sério. Ele lião pode fazer isso e sabe que não 
pode. E riãO há por que fazer isSO, até põrque Os"ãrquTVos estão 
abertos e estão sendo investigados - e. não me parece que nada de 
mais tenha ocorrido. 

Ir pant. cása, renunciar a sete anos de ativa e se refOIIIW' 
merece respeito. É o cidadão que diverge. Acha que nãO é iSso, 
pensa diferente, vãi pãra. casa. Renuncl.a, tem um .ã.to de grandeza., 
merece respeilo. Mas, Sr. Presidente, tenho que respeitar as antori

..dades militares, os Minis"t:ro; da Marinha. do Exército, da Aero
náutica. o conjunto das autoridades militares que estão vendo essa 
matéria com seriedade e com muita compreensãO". · ·- -

Não se está ãqui·a fazer uma divisão· eijtre-õ Bias:il militar e 
o Brasil civil. Não se está aqui a oobiar das ForçaS. Armadas. até 
porque não foJ:aDl as instituições, comó taiS, as responsáVeis."TiVe
mos casos como o do Presidente Geisel, que, quando soobe da tor
tura, agiu imediatamente destituindo, como foi o caso do- Coman
dante do n Exército. 

Aqui, não temos oS 6dios que-houve no Oille e na ArgOO.ti
na. Não que aqui a-s-pessoas teDham sofrido menos do que lá; não 
que não tenhamOs údo menos· ·mágoas do que ·lá. Mas o Brasil, 
com a sua maneira de ser. chegou a esse momentO. da ·maior iol
portância e. SigDíficadO.-cõm respeito re~: Os torturados., os 
seus f.tlhos, os partidos de esquerda. a Oposi"çã.O-:-o Governo. os ci
vis, os mili~s. toda a imprensa trazendo à balla essa questão de
licada, difiCil, porém colocando-a com o respeito. seriedade e sere
nidade que a causa merece. 

Quero felicitar. a g(aD.de·impre:o.Sã, oS sr$. jornalistas. os par
tidos de Oposição, as famíliaS dos tortUiadOs, dOs injUStiçados, in
clusive daqueles que não estão satisféito"s com a maneira ttanqüila 
e serena e com a grandeza com que eles estão co~do essa 
questão. Quero louvar o gesto da viúva do Deputado Paiva aper
!ando a mão do Olefe da Casa Militar. e o do Presidente Fernando 
Henrique, a reciprocidade daquele aperto de mão. Creio que seria 
muito difícil encontrarmos algo que exemplificasse mais a hora 
que estamos vivendo do que esta. 

Não há dúvi~ ali estava um general que nada tem a ver 
com a questão, mas representava a instituição e, coniQ Iegítiino 
representante da instituição.~' dandó um· abraço na viúva de um 
giallde homem, de um giallde injustiçado nos caminhos da tr(ste 
História qUe Vivemos-:·-

O Sr. Eduardo Sui)licy - Permite-me V. Ex._ um aparte, 
Seriador Pedro Simon? 

O ~R. PED_RO ~MON -- Com o maior prazer. Excelênc~· 
O Sr. Eduardo Supücy- Em pO:ineiro-Iugar, quetÔ i:ne as: 

soCíar ao-Cumprimento· qUe V. Exa faz ao Presidente Fernando 
Henrique Cirdoso, ao Ministro-da JustiÇa. Nelson Jobim, e aos es
·forços extraordinárioS, neste epis6dio, que o Chefe de Gabinete do 
MiDistro da Justiça.. José Gregori, desenvolveu para conseguir ela
borar um projeto de lei relativamente à queslão dos desaparecidos, 
que leva em conta grande parte das aspiraçõeS "daqueles que que
rem o recoohecimento do que aconteceu. O próprio Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, chamado à sua condição. de Cbef~_ 
Supremo das Forças Annadas, admitiu que o Estado en-ou; e, ao 
reconhecer isso, vai promover as conseqüências desse erro:-o reco-
nhecimento daqueles que morreram., nas diversas circunstâncias, 
muitas vezes de torturas ou de outras. formas. Com isso, Sua Exce
lência reconhece o lado daqueles que lutaram para que houvesse 
democracia e justiça neste País; pessoas que, por acreditar nessa 
luta, acabaram sofrendo as conseqiiências do abuso de antoridacfe; _ 
de um &tado. É importante que o Congresso Nacional reflita so-=_ 
bre a mensagem do Presidente e que possa. inclusive, levar em 
conta as-aspirações das famílias dos desaparecidos, quem sabe 
aperfeiçoando o projetO. O Presidente da Comissão d~ Qireito!i ·· 
Humanos, Nilmário Miranda (PT -MG), por exemplo, auscultando 
as fann1ias dos desaparecidos, está propondo, para exame do Con
gresso Nacional, duas emendas que parecem ser perfeitamente ra
zoáveis. A primeira pb:>pondo "estender os benefíCios do projeto a 
todos os ativistas Políticos mortos em decorrência da ação Oe 

. _!gentes a serviço do Estado". A segunda, propondo "que a apura
ção das circunstâncias das mortes dos ativistas políticos não envol
va a identificã.ção pessoal dOs ·respoil.sá:vel.S." Obviamente, issO
leva em conta uma das preocupações, seja dos militares ou da Po
lícia Militar, porque, afinal de contas, houve a anistia neste País 
para todos os lados, para todos _os envolvidos nesse conflitõ. Dessa 
maneira se estaria IevanOO em conta aspirações como as da sr
"Suzana Lisboa. 45, viúva -de LÕiz Eurico Tejera Lisboa, morto 
em 1972. e representa.D.te dos fa.miija.res na comissão que vai anali
sar novos casos de .desaparecidos políticos no periodo milítar 
(1964-85).. disse que vai entràr com uma ação na. Justiça se não foi' 
garantida a apuração das circunstâncias da morte de seu IQSri.do." ... 
Essa Comissão, compOsta ae sete membros, sendo três escolhidos 
pelo Presidente da República. obviamente vai ter importante mis- _ 
são. V. Ex• expressa. com. propriedade, que o rumprimento do
pleito da Sr- Eunice Paiva, viúva do ex-Deputado Rubens Paiva. 
significa que, de fato, houve um avanço que merece ser reconheci
do pelo Congresso Nacional. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de V. Ex"_ 
pelo seu importante conteúdo. 

V amos ver essas emendas. Com toda sinceridade, eu me 
preocupo com a maneira. com que se vai investigar o que aconte-_ 
ceu. Porque isso signifi.Ca que vão aparecer os nomes. Está certo, 
vOu investigar, vou ver os fatos, :vou ver como é que foi, mas o ci-
dadão que participou teve anistia. Mã.S é reviver aqueles fatos, é 
reabri-los, mesmo que a gente diga que anistia existe~ portanto, a 
anistia os acoberta; mesmo assim, éWila revisão dos fatos. 

Com toda sinceridade, aCho que existem algumas questões 
que não há como deixar de discutir. De repente, ·investigou o jor
nalista: há um laudo dizendo que ele se suicidou; a família tem o 
direito de mostiar que ele não Se suicidou; que, Da verdade, pelos 
tiros que ele recebeu pelas costas. mais de um. não havia razão 
para dizer que ele se suicidou. Aí concordo. Então, vamos verifi..: 
car como se chegou a um laudo determinando que foi suicídio, 

· sem que tenha sido suicídio. A família tem o direito de querer sa-
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ber em que condições ele morreu: se foi suicidio ou assassinato. 
Aí concordo. Agora, reabriry buscar os detalhes para saber como é 
que foi, cinde foi e em cjue condíções foi; se foi o coronel fulano, 
ou o tenente beltrano, se foi ali. se deu um tiro assim. .. Sai em to
dos os jornais. Com ele não acontece nada. porque _ele tem a anis
tia; mas a reabertnra das feridas, a volta do sangramento das cica
trizes, com toda sinceridade, Dão sei se esse é o caminho. 

Mas estou aqui para debater. Não sou o dono da verdade. 
Quero discutir, e se me convencerem do contrário_. Mas acho 
muito dificil me convencerem. 

O Sr. RamezTebet ·Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex". 
O Sr. Ramez Tebet- Senador Pedro Simon, meu aparte 

não é para debater:- é para dizer que cresce a minha aclmUação por 
V. Ex•, que tem a sensibilidade de levantar. nesta Casa. o gesto de 
aplauso e de congratulações ao Presidente da República. ao Poder 
Executivo, representado não s6 pelo Presidente da Repúb~ mas 
coadjuvado pelo seu Ministro da Justiça. pelo ato de solidariedade 
humana. pelo ato de pacificação que encerra esse pleito de justiça 
das famílias do~ desapareádos. a quem todos estamos aludindo 
neste Plenário. E a oportunidade que tenho para cumprimentar V. 
Ex• e de fazer chegar ao Senhor Preside.ot.e da República, através 
deste aparte, as minhas congratulações por esse ato de grandeza. 
que obedece à txadição histórica do Brasil, tru!ição de paz. de har-
monia, de solidariedade e de fratemidade. · 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. Quero dizer 
exatamente o mesmo de V. Ex•. 

Encerrando o meu pronunciamento, volto a felicitar o Presi
dente da República. Fernando Henrique Cardoso. Muito bem as
sessorado pelo Mia.istro da Justiça. meu conterrâneo Jobim. e por 
esse grande patriota que é o Gregori, SUa Excelência teve ação 

J;P.edida, exata, COireta e profunda. O Femando Henrique. que não 
vamos esquecer. foi atingido pela Revoh:zção. fol expurgado, viveu 
no exílio; no entanto. quis Deus que Sua Excelência tivesse a feli
cidade de dar a volta e chegar à Presidência da Re!'lblica. E quis 
Deus que, uma vez na Presidência da República, tivesse condições 
de, com tanta grandeza, caminhando em cima de fio de arame -
com o maior respeito às FO!'ças AnDadas, com o maior respeito ao 
cao.junto da sociedade, sem aderir, sem apoiar A ou B - encontiar 
uma. solução que nos permite dizer. estamos saindo desse capítulo 
com digoidade. Meu abraço muito iespeitoso a Sua Excelência o 
Presidente Femaudo Henrique Cardoso. 

Durante o discurse do Sr. Pm.ro Simon, o Sr. 
JeffersOn Peres, tkixa a cadeira da.[iresidência, que é ocu
pada pelo Sr. Teotônic Vilela Filho, 1" V ice-Presidente. 

O SR. PRESIDEN'IE (Teotonio V!lela.Fillio)- Coocedo a 
palavra ao nobre SenadorRamezTebet. V. Ex" dispõe de 20minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. S~s, venho da tena 
do Senador Jonas Pinheiro- que, tenho certeza, vai me ouvir. Vi
nho da tona do Pantanal, venho do Estado de Mato GTosso do Sul 
que tem a maior parte de seu territ6rio, cerca de 185 mil quilôme
tros quadzados; uma área equivalente à Alemanha. coberta por 
uma exuberante criação de Deus, que é o Pantanal. O Pantanal, pa
trimônio da humanidade, referência ambiental deste nosso Planeta 
Azul e cuja magnitude alcança projeçãO nos cinco continen-tes. 

Todo o art. 225 da Constituição é um épioo legal ooiil as de
finiÇões paril preservação do ecossistema btasileiro especiflcando 
os direitos e deveres do FOOer Público e da coletividade, para de
fendê-lo e preservá-lo para o desfrute ecologicamente equilibrado 
das presentes e futuras gerações. 

Assim, o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul Por isso 
mesmo está intimariteDle- ligadO-ao -PaDiima.I, está intimamente li
gaao à criação da natureza e à sua preservaçãC?- D~feD4er o Pan~
nal é. JX>is, preservar o desenvolvimento auto.sustentável do Estado. 

Com essa ~nsciê_ncia, é cOm satis_façãÓ qUe regiStro o prO
jeto elaOOrado pelo Governo do Estado do- :Mato Grosso do Sul, 
denominado Projeto Pantanal É um conjunto de ações com o ob
jetivo de promover o desenvolvimento auto-sustentáVel dos 26 
municípios que compõem a Bacia do Alto Paraguai. com suas pla
nícies sedím.entares_ representadas pelas regiões aiaquenba e Panta
neira. que, em seu conjunto, formamo Panta:na.I sul-mato-grossense. 

Além das ações diretas, consubstanci~ ~ proposições 
especificas, esse projeto recém-elaborado-incorpora obras e servi
ços que abrangem ações complementares relativas à recuperação 
da navegabilidade de rios assoreados, desassoreamentos. infra-es
trutura social. acesso e recuperaçãO de áreas degradadas e conser
vação de ecossistemas ainda não deteriorados pela ação predatória 
do homem. 

As medidas propostas buscam o desenvoivímeoto harmô~T
co do Pantanal, um ecossistema singular- ao mesmo tempo belo e 
frágil- visando garantir a sua sustentabilida.de e maximizar benefí
cios de forma du.Iadoura., COD.Stante e ordenada. 

Em síntese, pretende-se criar um cinrurão de Proteção _aõ 
Pautanal. estabelecendo diretrizes capazes de dotar os Illllllidpios 
abrangidos das condições necessária-s à sua integração nesse processo. 

A desordenada oa1pação no entorno ~ Pantanal. quase 
sempre predatória. tem provocado a deteriOração do meio a.riJ.bien
te pa.Dtaneiro, com desmatamentos criminosos que não poupam se
guer a última trincheira de defesa dos rios, isto é, as suas matas ci
liares ou matas de galeria. como também são chamadas. Essas ma~ 
tas, além dos benefícios para os solos, mananciais de água e agri
cultura, significam a prOteção de um grande património genéticO, 
que corresponde à sua floza e fauna. 

O ciclo vit..al do Pantaual se renova através de seus recur
sos hídricos. Os -rios, cõm suas águas criStalinas e abundantes, 
constituem a fonte da vida. de sustentação da fauna e flora 10:. 
cais. É nesse hábitat que se enco~tra a maior riqueza e diversi~ 
dade de espécies que encontram ali refúgio. O emaranhado pró
prio das matas estabiliza as· margens dos rios, contribui para a 
manutenção da qualidade da água, proporciona cobertura e ali- ... 
mentos para a fauna aquática, aves e grande número de mamí
feros. Ao interceptar e absorver radiação solar, contribui para ~ 
estabilidade térmica dos pequenos cursos d'água que. somados, 
formam o Pantanal : " . 

Adicionando-se a degradação dss matas, a <:aça clandestina 
se constitui na mais grilve ari:leaça--à fauna pantaneira, depois di 
destruição dos hábitats pelo homem. Os jacarés, porcos-do-mato, 
onças. aves e gatos pintados estão na mira dos caçadores. O uso de 
agrotóxicos, pesticidas e herbicidas tem sido constante nas áreas 
mais altas da bacia. provocando mortandades de peixes e um efei
to desastroso na cadeia alimentar. 

No Projeto Pautanal, são propostas ações voltadas à imensi
ficação da fiscalização, minjinização da caça clandestina e disci.:
plinamento das aüvidades causadoras de danos ao acervo natural. 
Essas ações estendem-se, no que se fizer necessário, ãs prefeituras 
de todos os municípios que compõem a Bacia do Paraguai e que 
interfaceiam com o governo estadual na implementação e manu
tenção dss ações do projeto. 

~ O custo tOtal desse progzama está avaliado Sr. Presideute, 
Sr-se Srs. Senadores, em US$251.90 milhões, sendo _que estava 
previsto fma.nciamento extemo junto a organis:iD.os estrangeiros da 
ordem de US$15 1.4 milhões e recursos do Estado de Mato Grosso 
do Sul da ordem de US$100. 76 milhões. 
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A mobilização política pala a· consecução desses recursos 
passa pelo Congresso Nacional,. que - estou certo - não se _furtará 
da responsabilidade de contribuir com essa missão que, aímal, é 
de todos nós. 

Ao mesmo tempo em que se impõem os deveres e os esfor
ços para a preservação de um bem da bumanidade,.t;unbém se des
cortinam os benefícios dessas mesmas ações destinadas ao apro
veitamento racional desse verdadeiro tesouro- representado pelo 
extraordináriO potencial turlstico do Pantana), cuja exploração é 
ainda incipiente. Com efeito, as oportunidades de geração de ri
quezas, projetadas a partir de um adequado planejamento sócio
ambiental. abrem fantásticas perspectivas para Mato Grosso-do 
Sul em condições de provocar uma alte<ação no perfil das advida
das eoonômieas do Estado. 

Esses dados tornam-se ainda mais relevantes se considerado 
o cenário mundial do IUrismo. De acordo com a OtgaDização 
Mundial de Turismo- OMf, o mercado global tem sido marcado 
por uma forte procuta. pelo turismo ecológico ou ecoturismo. sen
do este o segmento qae ·a~ta maior taxa de ~to entre 
as diveiSaS modalidades existentes. 

A conscientização das pessoas acerca das questões ambien
tais é o maior legado da civilização contemporânea neste final de 
século. Disseminada por grupos ambiemalistas que empreendem 
mOvimentos conservacionistas, essa J?eiCepção mundial para a ne
cessidade: de proteção e recuperação dos recursOs ambientai~ aca
ba exercendo nítida influência na escolha das destinações turlsti
cas. A preocupação universal aceiCa dos fatores que possam cau
sar danos ou prejuízos ambientais permeia bojeTOOOs os campos 
da açào bumana_ O temor do rompimento do equilíbrio das espé
cies tem norteado o comportamento de proteção e conservação dos 

= lllltllnlÍS-

0 Pantanal djsputa com a Amazônia a pOsição de prillcipãl 
destinação ecõtuiística. baseada no seu acervo ambiental e exotis
mo de suas riquezas oab.uais. Digo mesmo que o Pantanal é quase 
imbatível. O ecoturismo tem no Pantanal um ambiente natural 
paia prosperar-

A oferta tll.Ifstica de Mato Grosso do Sul baseia-se n~ atra
tivos naturais de rara beleza. que permanecem dispersqs. sem o 
pbmeja.mento integrado e a infra-estrutura necessária à sua correta 
exploração e manejo. de forma a viabilizar o tt:lrismo como ativl
dade econômica. dinâmica no processo_ do desenvolvimento auto
sustentado, lacunas estas supridas com o Projeto Pantanal. que se 
pretende desenvolver. 

O despertar da vocação natural do Estado de Mato Grosso 
do Sul para o ecottlrismo e a vontade política de desenvolver cor
retamente essa atividade, em conjuD.to com os demais veto~ do 
desenvolvimento regional, estão presentes nas determinações ex
pressas pelo atnal Govemo do Estado. 

O Projeto Pantanal traduz o interesse de Mato Grosso do 
Sul em tiansformar também o turismo em ativídad.e econômica or
ganizada e promotora do desenvolvimento econômíco ambiental e 
so::ial auto-sustentado. 

Essa meta está coereDle com as tendências atuais em todo o 
mundo, que apontam a indústria do n.uismo como a que apresema 
os mais elevados índices: de crescimento no contexto econômico 
mundial. impondo-se como um :rectliSO comercial de expressiva 
importância. Na verdade. trata-se de um mergulho nas profunde.. 
zas da alma sul-mato-grossense e uma viagem de encontro consi
go mesmo. de descoberta de uma das regiões mais belas do mun
do. A natureza nessas patagens mostra-se generosa ao exibir toda 
sua exuberância. O seu verde extasia os olhos dos visitantes, suas 

: águas inundam seus espíritos e a presença constante. e inesperada 

de sua fauna é capaz de proporcionar-lhes momentos de i.Jitensa 
integração com o impressionante e único meio natural. 

Essas potencialidades estão, repito. i:acipientemente explO
radas para o aproveitamento tll.Ifstico. Os atrativos do Pantanal são 
capazes de exercer apelo irresistivel aos amantes da pesca. aos 
praticantes do ecoturismo, modalidade' que apresenta. como vi
mos, o maior crescimeDlo do setor na atualidade. Fazem parte des
se paraíso-ecológico-não s6 elemeniós caracteiístiCos do Pantanal. 
mas também ãreas completamente difeten.ciadas. a exemplo dare
gião de Bonito_ 

O Sr. Jonas Pinheiro - Senador Ramez Tebet, permite-me 
V.Exaumaparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Com muita honra. concedo o 
aparte a V. Ex. a. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Senador RamezTebet. como panta
neiro, gostaria muito de estender o Projeto Pantanal. elaborado 
pelo Governo do Mato Grosso do Sul,. ao meu Mato Grosso. que 
oCupa aproximadamente 30% do .território do Pantanal Mato
Grossense. Quando Mato Grosso foi dividido, lembro-me de uma 
reunião acontecida em Corumbá. no Mato Grosso do Sul. onde di
zíamos que o Pantanal não se divide. o Pantanal une, o Pantanal é 
um s6. Quando V. Ex•, dos cerrados do Mato Grosso do Sul Já de~ 
Três Lagoas, divisa com São Paulo, aqui vem decantar. falare co- -_ 
meDtar o nosso PantaD.al, como pantaneiro, quero parabenizá-lo e 
agradecê-lo. E. como mato-grossense, gostaria de levar essa idéia 
a Mato Grosso, para que também seja elaborado um projeto dessa 
natureza. Mais uma vez.. digo que o Pantanal não nos divide, o 
Pantanal nos une. Muito obrigado. 

O SR- RAMEZ TEBET - Sem dúvida nenbuma, Senador 
Jonas Pinheiro. o Pantanal constitui-se: ri.um só ecossistema. O 
Pantanal mato-grossense tem os mesmos problemas e as mesmaS 
potencialidades que o Pantanal sul-mato-grossense. 

O aparte de V. Ex• enriquece o meu pronunciamento que
faço, até de forme. épica, sObre o nosso Pantanal, que_ tem com() 
marca registrada. amj,laineD.te difundida, sua rica e diversif1C3.di 
fauDa. .Y erdadeiro criatório de aves, apresenta condições ideais aos 
aficionados em observação. de pás~s. ati v idade que atualmem.e 
se encontra em franco crescimento. Tuiuiús, .araras azuiS, garçaS-
brancas, tt:lcanos. aliados aoS_ já famosos jacarés, capivaras e on-__ 
ças? conferem ao local um ar exótico, -que desperta entusiasmo em .... 
todo ID!lndo. 

Mato Grosso do Sul. assim. transpira vida. Os rios, com 
suas águas cristalinas e abundantes - todas as vezes que os vejo re- . 
cada o drama que afeta boje mais de 1/3 da população mundial 
padecendo de falta dágua -, constimem a foD!e de sustentação do 
ecossistema pmtaneiro. Quem visita essa região constata a cum-
plicidade existente entre o homem e a natureza, onde a vida de: 
cada um depende exclusivamente de um convívio harmônico e 
equilibrado entre as partes. Para a manutenção dessa_convivência e 
o usufruto dos recursos naturais disponíveis, o turismo. desde que 
devidamente planejado, strrge como alternativa mais interessante-
de desenvolvimento económico auto-sustentável da bacia do rio 
Paraguai. 

Assim. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é esse Pan~ ain
da vivo, que pede socorro. Esse belo e, ao mesmo tempo. frágil 
ecossistema, vem sofrendo um processo de degradação cruel que: -
ameaça a sua sobrevivência e a de milhares de espécies nativas. 

·Esse PantaDal pede socono. Desmatamento desordenado, 
caça clandestina, rios assoreados, mortandade de peixes e abate in
discriminado de aves raras conflguram um quadro negro de conse
qüências desastrosas pata a continuidade da vida na região. Rios 
como o Taquari. Coxim. Miranda e Aquidauana estão condenados 
à morte, caso não se efetivem ações wgentes para sua recuperação. 
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Assim é que tenho. como f1lbo daquela região, o dever de 

saudar esse Projeto Pamanal, elaborado pelo Estado de Mato 
Grosso do SuL É a denominação para um ConjUnto de ações volta
das para ordenar a ocupação da bacia do Alto PaxapW.. fotmadora 
do Pantanal, alcançando todos os 26 Mmicipios. E um esforço in· 
tegrado que não dispensa a ajuda de ninguém. A idéia é dotar a re
gião. da infra-estxutma básica para sustentar um processo de desen
volvimento equilibrado na região. Tr.i.nsportes. saneamento bási
co, abastecimento de água potáveL esgotos, sistemas de drenagem 
uroaua, coleta e tratameuto de lixo são alguns itens do Projeto 
Pantaual. Em verdade, busca-se, pela primeiia vez, uma solução 
para o conjunto da bacia do Alto Paxaguai, incluindo todos os Mu
nicípios que formam a região do Pantanal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sua Excelência o Presidente 
da República tem couhecimouto do Projeto Pantaual para o desen
volvimento do &tado de Mato Grosso do Sul; mostrcu seu entu
siasmo por ele, deu-Ibe o apoio indispensável que o Gov~o de 
Mato Grosso do Sul precisa para buscar os recursos extemos que 
haverão de possibilitar a ClJ!ICietização desse ideal a-gue o Gover-
no do Estado está-se propondo. - - -- -

Demonstrando o esforço do nosso Estado, quero registrar 
que uma nova e expressiva aliada !'re incotprn:a. a partir de hoje. 
Neste momento, em uma solenidade em Cazi:ipO -Grande, a modelo 
Liliza Brune~ fllba da nossa tem, da região de Dowados, mais 
precisamente da cidade de Itapotã, recebe do Governador Wilson 
Baxbosa Martins o titulo de Embaixadora do Pantaual. Nós espeta
mos que, com o seu prescígio, dentro e fora do Brasil,. busque o 
apoio de entidades e instituições nacionais e internacionais para 
projetas a serem executados pelo Governo do Estado nas áreas de 
meio ambiente, turismo e social. O objetivo é conseguir apoio a -
vários projetos;-princlpaimente em relação à<>" meio ambiente e· ao 

_!.fendimento às crianças que vivem nos bolsões de miséria. Um 
dos primeiros passos será conseguir ajuda para solucionar o pro
blema das crianças das carvoarias do Estado. 

Vou terminar este meu pronuriciamento, Sr. Presidente, Srs 
e Srs. senadores. numa alusão a esse esfórço gigantesco que o G<r 
vemo do Estado do Mato Grosso do Sul está fazendo pala essa re
gião que se constitui nnm verdadeiro santuário de toda a nossa hu~ 
manidade. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (feoionio Vilela-Filbo) - A Presi

dência pi"OIIOga a Hora do Expediente poc mais cinco mimltos, a 
fim de que o Senador Jader Barl>alho use da palavta para uma co
municação inadiáveL 

Concedo a palavra a S. Ex ... 

O SR. JADER BARBALHO (PMoB-PA. Pata uma co
municação inadiáveL)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadoras, gos
taria de registrar nos Anais do Senado carta que acabo de enviar 
ao Senhor Presidente da República, vazada nos seguintes termos: 

1'Senbor Presidente: 
A manifestação que oro dirijo a Vossa Excelência 

é motivada, única e exclusivamente, com o objeti.Vo de 
colabo.Clr com seu honrado Govem.o e cumprir meu de
ver como Senador da República. Estou certo de que ha
verei de merecer sua atenção a estas linhas. que apenas 
visam servir ao Brasil. 

I. O Progr.uoa Nacional de Desestatização- insti
lllcionalizado através da Lei n• 8.03 I, de 12/04190 - teve 
como pressuposto 1'reordenar a posição estiatégica na 
economia, transferindo para a iniciativa privada ativida
des exploradas pelo setor público'\ Buscava-se ganhos 
na eficiência gerencial. na revitalização dos investimen-

tos, na modernização do parque industrial brasileiro, na 
ampliação da competitividade. De Olltro lado, a desesta
ti:za.ção concorreria para a redução da dívida do Tesouro 
Nacional e o saneamento das fmanças públicas (E.M. n° 
45, publicada no D.CN. W/03190 - pg. 362 - Governo 
Collor de Mello). 

2. É óbvio que a Companhia Vale do Rio Doce 
não incone em negaçãO de nenhum de tais objetivos, 
pois seu perlil. diretameDte ou através de suas CODtrola
das ou coligadas, ao longo dos 52 3llOS de existência, é 
um exemplo de sucesso empresarial constituindo-se na 
maior empresa de minério de ferro do mundo - cota 
mais de 23% do competitivo mercado intemacional - e_ a 
maior produtora de ouro da América Latina. com previ
são de tomar-se, no ano 20(X), uma das cinco maiores do 
nmking mnndial. Suas ferrovias - V!l6ria-Minas e Ca
rajás - estão enlie as mais eficientes e de tecnolOgia mais 
modema do mundo. 

3. Considero um equívoco o Governo Fedetil 
alienar as ações que detém na Vale do Rio Doce (51%), 
com valor estimado em US$8 bilhões - a partir do valor 
atribuido ao patrimônio liquido. US$16 bilhões, pela 
empresa Salomon Brothers - paxa fazer face à dívidá piÍ
blica, confonne reiterado pronnnciatllP!Dto do ~tro 
do Planejamento José Sena, no plenmo do Senado Fe
deral. O equívoco é maior e mais grave a partir da conS
tatação de que a atual política de taxa de juros: está invia: 
bilizando a díVÍda pública que, nos últimos meses, ele
vou-se em cetca de US$10 bilhões, significando que a 
Vale do Rio Doce representará - caso prossiga seu pro
cesso de privatização - apenas alguns meses de juros da 
dívida do Tesouro Nacional. . 

4. Desde o mês de março, a Diretória de Desesta
tização"'do BNDES acenava com um estudo que o Go
verno Feder.li PrePararia sobre a privatização da Vale do 
Rio Doce e que seria concluído em 60 diaS; o trabalhO . 
seria um 'Termo de Re(etência11 entre os Ministérios de 
Minas e Energia, Planejamento e BNDES e encamillha
do à considemção ao Conselbo Nacional de Desestatizac 
ção, com a participação de sete Ministêrios - Fazenda,· 
Planejamento, Connmicações, Minas e Energia. Traba
lho, Transportes e Casa CiviL 

S. Deconidos seis meses - 180 dias - até agora 
não se defuili:am as infonnações necessárias para a ela..: 
boração de um modelo real e imprescindível aq processo 
de privatização. Ao invés de esclarecimentos e esllldos, 
aumentaram as contradições 

Bem ao conllário, se antes as dúvidas recaíam so-
bre a modelagem da venda - em bloco ou dividida em 
atividades, se haveria ofertas de ações no exterior, se m.
cluD:ia as reservas I!lÍJlei3:is -, hoje há o temor coletivo 
de que a participação govemamental na Companhia 
Vale do Rio Doce possa ser transformada em um punba
do de reais entenados no sorvedooro do déílCit das con
tas públicas no BI3Sil 

Sr. Presidente, há inúmeros aspectos a serem ob
servados, dentre eles o fato de a CcmpaDhla Vale do Rio 
Doce, em sua atividade mais expressiva, a mmerária.,. eX:
plornr bens da União como concessionária, daí porque 
qualquer negociação envolve disposições constitucio
nais, face à exploração e lavra das jazidas. 

Por outro lado, IeSSalte-se, a ampla atuação da 
V ale tanto no BJ:aSil quanto no exterior é gaxantia de 
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parcerias e atividades com investidores nacionais e es
trangeiros, tanto que nos últimos dois aJl.Ç)S viabilizou in
vestimentos de U$4 bilhões e, em 1994, teve um lucro 
de U$645 milhões. 

Registro, por oportuno, que além das jazidas de 
nrinério de ferro, cobre. ouro, prata, manganês. foram 
incorporados ao património da Companhia V ale do Rio 
Doce, por ato unilateral do Govemo Federal, 411.000 
hectares do territ6rio do Estado do Pará, hoje área de 
preservação do Projeto Carajás, sem que nenhuma com
pensação fosse propiciada ao meu Estado em razão de 
tal esbulho. 

A empresa constituiu fundo de desenvolvimento 
com o objetivo de minjm1zar os impactOs sociais decor
rentes da implantação de seus J)rojetos, cujos recursos 
são aplica.?os nos respe<:Uvos Estados e que, certamente, 
deixa.tá de existir com a privatização. 

Sr. Presidente, sustar de imediato o processa de 
privatização-da O!.I!If'IDlria V ale do Rio Doce é a opor
tunidade ímpar que dispõe Vossa Excelência de reparar 
o equívoco da proposta original ~ ao mesmo tempo, evi
tando dano_ irrevexsível ao patrimônio pibüco, prestar 
um serviço inolvidável à Nação, contabilizado a favor 
do Goverrio ae Vossa-Exç:elência. que a história haverá 
de "'gistrar. 

Agradecido sou pela atenção que dispensar às mi
nhas observações sobre o tema. ao tempo em que estoo 
convencido de que não seiVem ao Governo de Vossa 
Excelência aqueles preocupados somente em agradar, 
mas os que querem ajudá-lo a servir ao Brasil. 

Re~itosatnente, 
Senador Jader Barbalho." 

Muno obrigado, Sr. P...sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Sob"' a 

mesa. projetas que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário em exercício. 
Senador Ney Suassnna.. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1995 

DeteriDina a compensação financeira entre sis
tema de previdência social diversos. 

Art. J• São reconhecidos como créditoS doS Municípios, 
suas antarquias e fundações públicas, que, em virtude de implanta
ção de regime jurldioo único, """'mimm integralmente os enear
gos de aposentadoria e previdência social"de seus servidores.. os 
valores a eles relativos que recolheram ao sistema. de previdência 
social da União. • 

Art. 2° Os ctéditos referidos no art. f 0 poderão ser cOmpen
sados fmanceir.unente com os valores que permaneçam devidas. 
Mnniclpios relalivameme ao seu pesssoal ainda subotdinado ao regime 
trobalhista, inclusive de suas empresas puôlicas e de economia mista. 

Art. 3° Ficam suspensas as cobranças. inclusive jurdiciais. 
relativas aos valores mencionados em lei. até que se COD.clua a 
compensação financeiia nela prevista entre o município que a re
querer e o sistema de previdência social da União. 

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

Justificação 

Com a advento da Constituição de 1988. oomeadamente de 
seu art. 39, os Municípios brasileiros implantaram "'gimes jurldi
cos únicos-relativamente aos seus servidores. 

O regime jurldico único, para os Municípios, importou gta
voso encargo fmanceiro. notadamente.com õnus de aposenradoria 

integxaL Antes. os servidores que eram submetidos ao regime ua
balhista. aposeDlavam-se pelo sistema de previdência social da 
União, para o que os Municípios recolh.ialn -as contnWições que a 
eles etam devidas. 

O projeto de !e~ ora ~tado, procura COirigir a disto<
çãpo que se gerou pela onerosidade ~cessiva dos Muniápios. -
particularmente injusta. porque a União não mais terá qual(p.Ier 
dispêndio com esses servidores. constituindo retençio indevida. O 
que antes era débito. COD.verteu-se em crédito, que deve ser devol
vido a seus legítimos titulares. 

A Constituição Federal, no artigo 202. § 2• , pr€ve a regta 
geia! da compensação fmanceü:a entre os diversos sistemas de pre
vidéneia social, em virtude dos encargos de aposentadoria. O pro
jeto de lei defme um específ100 critério. que não afasta oUtros que 
a lei vetlha a estabelecer e toma-se imperiosa sua mgente aprova
ção pelo Congresso Nacional, porque a Lei COmplementar n• 77, 
de 13 dejllho de !993, oom: o seu art. 27, permitiu que o Municí-
pio então sse aoeder em tetenção do Fundo de Parti-
cipação dos para amortização da dívida com a P"'Vi-
Mnéia social da u . 

Os Municípios menores ou das regiões mais pobres do Pais 
estão particulannenle sufocados CO!l1 a cODtinuidade desta cobran
ça ou do bloqueio de suas quotas de FPM. máxime em consideran
do que cessou a contiapartida da União. 

Estas são as razões que levam a solicitã.r a aprovação ao--
projeto de lei que ora submeto à apreciação desta Casa. · . 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995. -Senador Teoto
oio VRela Filho. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

(*) LEI COMPLEMENTAR N" 77, DE 13 DE JULHO DE !993 

Institui o Imposto Provisório sobre a Movi
mentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos 
e Direitos de Natureza Financeira - IPMF, e dá ou
tras providênàas. 

~----·-------------·-------··-··---
Art. 27. Poc opçãO do Município devedor, a União emp<e-

gará 3% da conespundente ~ do Fundo de Participação dos 
MUnicípios- FPM na amortização de sua divida para com o Fun
do de Garanlia por Tempo de Serviço- FGI'S, e 9% na amortiza
ção de sua dívida para com a Previdência Social ·------··-------·· ____ -_; ___ .. ______ .._ -

• CONS1T!UIÇÃO DA 
R.ÇPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

·---·Art:Zõi. É-.... ~~-,;;;-~J;;;:-
calculando-se o benef'lcio sobre a média dos trinta e seis U1t.imos 
salários de contribuição. corrigidos monetarlaniente tÕ.ês a- mês, e 
comprovada a regularidade dos reajustes dos salários: de contribui
ção de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as segufu
tes condições: 

......... § .. ~~;;-.;;;,p;:;;;;;;;&;;;;;:Ta;se~ a ~;;;;;;;; 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e Uibana, hip6tese em que os diversos sis-
temas de previdêDcia social se compensado financeiramente. se
gundo critérios estabelecidos em lei. 

(À Comissão de As&W110s Econômicos -decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADo N" 246, 
DE~-COMPLEMENTAR 

Alú:ra o perceniuill de amortização da dívida 
dos Muniápios wm o FGTS e a Previdênda Social, de 
que trata o art. 27 da Lei Complementar Jf' 77, de 1993. 
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O Congresso Naciooal d~creta; - -
Art. I 0 O artigo 27, caput, da Lei Complementar n° 77. de 

13 de julho de 1993. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27. Por opção do Município devedor, a 
União empregará um por centO áa-COC:espondente paiCela 
do Fundo de Participação dos Munídpiós- FPM na amor
tização de sua· dívida para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de SÇ~Víço- FGTS, e um por oento na iunortízaçiio 
de sua dívida pam com a Previdência~" 

Art. 2~ O disposto. nesta Lei CoinplemêiitãiâlCãnÇa a divida 
do lvfunicípio, ou seu -iCSpectívo Saldo, ajuizada ou não, na data de 
suá publicação; . · . - _ _ _ - · 

. Art. 3° Esta Lei Coinplementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

. J.ustilicação 

·. · Mais de doiS ~os dós 4.000 MunícípiC>S-brasíieiros,justa-· 
mente ·os menores oo mais 'pobres, não_ conseguiram implantar regime 
próprio de previdência social, pe!lll.1ll<C<Ddo viiicuJados ao da União • 

. ~As dívidas com a-Previdência Social acumularnm-se duran
te anos e, emmuilos casosttomaram se~·adimplemqllo·quase im
praticáVel, porque cresce a cada dia. A maioria· desses_ Mup.icípios 
não consegue mantei o paga.meo.to do salário mínimo' a seus sérvi'- · 
dores e encont..ram-se em estado real de insolvência. 

O art. 27 da Lei Complementar n• 77. de 1993, permitiu a 
amortização das dívidas passadas. Fê-lo, coutudo, de modo draco
niano, ao assegurar _à União a retenção do FPM .nqs percenru.ais de 
3%, para ·as élívidas com o FÚTS, e 9%, para as dívidas com aPre-
vidênCia Social. ' 

. . Os MUniCípios localizados nas mais longínquas ·regiões des
Ieim.enso País, coni eScissi atividade econômica, sobrevivem pra
ticamente com a reoeita do FPM. significaudo a deten?? prevista 
na lei um pesado e sufccante ônus. Vários deles. em_ tipica reação 
desésperadoia; tomaram a decisão de. criar um~º sistema de 
preViâêricia.. aSsumindo cf encargo de apoSentadoria de s~s servi
dorés; apenas ·para possibilitar o fnn da retenção. Esta solução 
contirlgencial provocará insup:m.ável cOmpromeJmento financeiro 
para o futuro, porque nãO é àcompânhada de previsão de receita 
caaespondente, inviabilizando as próximas admiriistrações. 

O projeto de !e~ ora apresentallo, dilata o tempo da amorti
zação, ao adequar a real capacidade de endividaJneD1o dos Municí
pios, cOncretizando o principio da justiÇa soCi3.J. que a ~tituição 
tem como objetivo fundamental da República (art. 3°). E pois a 
saída I3ZOável ao angustiante problema que se agravou ano a ano. 
Por certo, contaiá com o apoio e aprovação do. Congresso Nacional 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995.- Senador Teotô
nio Vilela Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N-77, DE 13 DE JULHO DE 1993 

institui o Jmpo'~to Provisório sobre a Movi
mentação ou a Transmissão de V olores e de Créditos 
e Direitos de Natureza Financeira- IPMF, e dá ou
tras pro'ri.dênàas. 

·---··--·-··- ·-----·-··------·----
Art- 27. Por opção do Município devedor, a União empre-

gar.í 3% da correspondente parcela do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM na amortização de sua dívida para com o Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço- FGfS, e 9% na amortiza
ção de sua divida para com a Previdência Social. 

-----------~··-··------·-··-···--

O SR. PRESIDENTE (Teo_tôriiO Vilela -Fílbo) _ Os proJe
tos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobte a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
__ exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

Of. GSMS 17(1'95 

Brasília,; 30 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 
Venho por meio deste agradecer formalmente a Proposta da 

Presidência no tocarite à minbã designação para iotegrnr Comissão 
representativa do Senado no 1° Encontro das Assembléias Legisla
tivas da Região Amazôoica,. no período de 30 de agosto dO corren
te a 1 o de-setembro próximo. Entretanto, estou impossibilitada de 
integrar a comissão em epígrafe tendo em conta compromissos an
terlõrmente assumidos frente à Comissão de_ Educação, onde serão 
apreciadas as emendas por mim apresentadas ao PL 101193 (LDB) 
do Eminente Senador Darcy Ribeiro: · · -

À oportunidade, reoovãnios ã Vossa Excelência os nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. _ Senadora 
Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio) ..: O expe-
diente lido vai à publicação. _ 

Sobre a mesa, requerimento qUe secl. lido peló Sr~ 1° Secre-
tário em exercido. Senador Ney Su~~a. · 

_ É lido e a~ovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.161, DE 1995 

Senbor Presidente, 
A Comissão criada através do Requerimento n-Q 20U95 • 

destinada a "elaborar e apresentar projeto 4e res<?lução reformando 
o Regimento lnterpo", de confomridade com o· art,. 7~ § l 0 , alínea 
a, do Regimento Interno do Senado Federal, requer.a Vossa Ex.ce
Iêncià ~ prorrogação, até o dia 6 de outubro de 1995, 'do prazo. 
concedido a este órgão técnico. 

Justifi.Cãmos o presen"te requerimento em vútude do Relator 
necessitar de mais tempo para concluir o Relatório Fma.I. que de
verá. ainda ser discutido e votado pela Comissão. 

Ao ensejo. renovamos a Vossa Excelência protestos de con-
sideração e apreço. · _ · · · · · · --

Bxasilia. 30 de agosto de 1995. -·Senador·Ney S=oa, 
Presidente- Senador Lúcio Alcântara. Relator- Waldeck Orne' · 
las-Jader Barbalho- Renan Calhei:rOs- Nabo r Júnior: 

O SR- PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Fica pror-
rogado o prazo da Comissão. · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi
dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovoU, ·em 
reunião :realizada nesta data; os Re<iuerimentos n% 1.131, 1.132. 
1.140, 1.141 e 1.144, de 1995, de autoria da Senadora Júnia Marl-

. se e dos SenadarCs José Bianco, Romeu Tuma e Gilberto Miranda, 
solicitando informações aos lvfinistros mencionados. ----

0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi
dência recebeu o Oficio n' 90 •. de 1995, de 30 do COirente, do De
putado Federal Augusto Carvalho, em aditamento ao Oficio n° 
89/95. encaminhando dados analitioos a respeito da execução orça
mentária e fmanceirn do Fundo Social de Emergência' FSE em 1995~ 

O expediente será aneXado ao :ProCessado dO Diversos n~_ 
103, de 1995, e retomi à Comissão de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Esgotado o 
período destinado ao Expedieote. 

Passa-se à 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLI\ TIVO 
N" 109, DE 1995 

(Em tegime de mgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Deeteto Legislativo n• 109, de 1995 
(n• 95195, na Câmara dos Depulados), que aprova o tex
to da Convenção Intemmerican.a. para PreveD.Ír, Punir e 
EIIadicar a V10lSncia contra a Mulher, assinada em Be
lém do Pari, em 9 de junho de 1994. 

. (Dependendo de parecer da Comissão de R~ 
es Exterio= e Defesa Nacloaal) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo a 
Senadora BeDedita da Silva para proferir parecer, em substituição. 
à Comissão de Relações Exterio= e Defesa NacionaL 

A SRA. BENEDIT A DA SILVA (Pf - RJ_ -pan proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, SÍ's e SIS. Senadotes, . 

I-Relatório 

Por inteiméd:io da MeDSilgem n° 95, de 1995~ o Senhor Pre
sidente da Repóbliea submeteu ao Congtesso Nacional o texto da 
Convenção Intera:mericana para Preven.ir,Pimir e Emldicar a Vio
ISncia contra a Mnlha, conclulda, em 9 de junho de 1994, no con
texto do XXIV Perlodo Ordiniirio de Sessões da Assembléia-Geia! 
da Organizaçiio dos Estados Americanos - OEA - realizado em 
Belém do Pa.Iá. 

Na Exposição -de Motivos que encaminhou o texto da Con
venção ao Senhcr Presidente da Repóblica, o Minimu das Relaçõ
es Extericres, Embaixador Luiz Felipe Lampreia, informqu que a 

.4olegação bmsileira fez teS<rVa em J;claçiio ao artigo 12 da Con
venção e recomenda que tal restrição seja reiterada quanto ã. ratifi
cação desse Aocrdo. 

Submetido à Câmara dos Depltados, o Decreto Legislativo 
que aprova o texto da Convenção em pauta receben aprovaçiio da 
ComiSsão de Relações Exteriores e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação. · 

O Documento sob exame resultru de ampla e longa nego
ciação no âmbito da Comissão Interamerlcana de Mnlhes da OEA 
e foi ap:ovado por ocasião da reuniã9 de peritos tea1iza.da em abril 
de 1994. ·. . . .. - . .· 

Em seu Capímlo I, explicita com bastante abrangêncÍa as 
esferas em que OCOJ:Ie a_ violência Psica., sexual e psicol.6gica COD.

tr.t.amulber. 
No Capitulo U dedicado aos Direitos Protegidos~ ilinba 

exaustiva..tOCnte, embora de maneira. exempiifroativ~ as diferentes 
formas de exexcíciodas gazantias conferidas i mulher, as quais ex
pressam 11diJ;eitos consagrados nos instromentQS regionais e inter-
nacionais sobre direitos humanos" (art. 50). · 

De particular releviincia é o Capitulo ID, .dedicado aos De
veres do Estado. onde se elencam as divenoas: linhas de ações des
tinadas a ptevenir. punir e CIIadicar a violência contra a mulher e 
as medidas a serem adotadas pelos Estados pactnantes nas esferas 
econ&niea, social e cultural que pemlitom conferir a. imprescindí
vel agilidade ao processo de orudança da situação em que se en
contra a mulher. 

II-Voto do Relator 

A violência contra a mulher. sob a forma das mais diversas 
discrimiDações ru de constnmgimentos f'!Sicos, sexuais e psicol(>. 
gicos, tem-se mostrado uma manifestação das relações. sociais que 
transcendem o grau de desenvolvimeDto das sociedades, as diver
sidades culturais, os regimes politicas. 

Mesmo em sociedades abatas como os Estados Unidos da 
América. o nível de violência contta a_mnlher é elevado. Estudos 

recentemente publicados dão conta de que aproximadamente 37% 
das mulheres casadas já sofrenun algum tipo de abuso domésticO. 
Nesse país, cerca de 50% dos: esrupros são perpetrados por coDhe-
cidos da vítima, sendo 7% por seus parentes próximos. --

No Brasil. os dados a respeito desse assunto são reconheci
damente subestimados, principalmente pela submissão e medo da 
mulher, pela decisão de evitar "eScândalos" e pela disCreta prote~
çiio do Estado no setor da segurança pública_ Ainda assim, o ad
vento das delegacias policiais especificas criou um espãço em que 
a mulher tem exercitado sua luta COD.tra a opressão e a violêncía. 
- Mesmo os dados subestimados <li.sponíveis dão uma de
monstração bastante eloqúente da condição feminina no BrasiL 
Segundo dados da Fundaçiio Instimto Brasileiro de Geografia e
Estatística -IBGE, publicados em 1988, 88,0% dos episódios de 
violência praticada contra a mulher dão-se na via pública ou na re
sidência. Na roa, acontecem 39,8% dos casos, sendo os índices 
c::levados em todos as faixas de idade, inclusive entre as criançaS 
de zero a 9 anos ou entre as mulheres com 50 anos ou mais. 

Entretanto, é no seio da família onde ocorrem 48.2% dos 
eventos, o que demonstra ser a violência um elemento cotidiano da 
vida "doméstica. Em casa, o constrangimento IISÍCQ de que a mu
lher é vítima alcança índices elevados em tOOas as faixas de idade, 
sendo particularmente alto no intervalo de IS a 49 anos, estrato 
onde se situam predominantemente as i:nulberes casadas, o que 
leva à hipótese de ttatar-se nmito provavelmente de agressões pra
ticadas pelos respectivos maridos. 

. A Convençiio Jnteramericana Para Prevenir, Punir e Ernldi
c;ar a. Violência Contra a Mulher representa, em boa hora. um 
ap:me legal que virá fortalecer os esforços para superar a violência 
de gênero. Fruto de amplas e profundas negociações no âmbito da 
OEA,. configurã o ··esfoi"ço-de peritos dos países americanos e re
sulta., pois, da diversidade de experiências· vividas pelas mulheres 
3e tais nações. Sua impartâ.Dcia para o Brasil é inquestionáveL 

O artigo 12, objeto da reoomendaçiio de resava pelo Minis-
tério das Relações Exteriores, estabelece: · 

"An- 12. Qualquer pessoa cu grupo de pessoas, 
ou qual(juer entidade não-govemamental juridicamente 
recODhecida em um ou mais Estados-membros da OJ:xa.
ni.ziçãc), poderã aptesentar ã Comissão Jnteramerii:ana 
de Direitos Humà:nos petições referentes a denúticias ru · 
queixas de violaçãQ do artigo 7 desta Conven.ção.porum 
Estado Parte", devendo a Ovnissão considerar tais peti.:" :._ 
ções de acordo com as normas e proced;mentos estabe
lecidos na Convenção Am.ericaria Sobre Direitos Huma
nos e no Estatuto_e Regulamento da Comissão Interame
ricana de Direitos Humanos! para a apresentação e con
sideração de petições." 

O anigo 7, citado no dispositivo transcrito, uaü. das ações a 
serem empreendidas pelos &tados a fim de superar a violência . 
contra a mulher. 

Sobre este txmto de vista, evocamos trechos do voto da re
latOia na Comis<ão de Reloções Exteriores da Câmara dos Dej>ltados, 
Deputada Sandra Stariing. bastante esc!arecedores, que dest•caram· 

''De acordo com o Itamaraty, tal artigo é: 
a) não essencial para finalidade da referida Con

venção; 
b) redoodanle em relaçiio ao disposto na Conven

ção Interamericana de Direitos Humanos. 
Nada mais longe da verdade- Em primeiro lugar, 

o artigo 12 simplesmente dispõe sobre a possibilidade da 
Sociedade civil, attavés de cidadãos isolados ou .de orga
nizações não governamentais, fiScalizar õs EStados par
tes, no que tange especificamente ao cumprimento das. 
seus deveres relativos à Convenção Jnteramericana. para. 
Prevenir,Punire Erradicara Vrolência Contra a Mulher. 



Agosto de 1995 .ANAIS DO SENADO FEDERAL 593 

' 

Ora. tal mecanismo é absolutamente essencial em 
qualquer Convenção. A Ílscalização do Estado pela so
ciedade civil é um princípio básico e fundamental de qual· 
quer sistema democrático e deve ~ consagrado em um 
iDstrumento como este. Na medida em que se definem de
veres do Estado. a única instância ca:Paz de acompanh3r e 
f!SCali= o .,_;mento de tais deveres ó a sociedade civil, 
já que o Estado llllilCa foi e nunca·será um bom fiSCal de si 
p!Õprio. Collseqtlentemenle, o artigo; ein pauta talvez se 
coostirua no artigo maiS ÍitlpOl'trille de toda a Convenção. 
no que relaciona a assegurar a sua eficiência. 

Em segundo lugar, o artigo 12 de forma alguma 
duplica aquilo que está disposto na Convenção America
na de Direitos Humanos, já que ele estabelece, de ma
neira clara, que as petições ~-rão consideradas de acordO 
com os mesmos procedimentos estabelecidoS Por aquela 
Convenção. Não se trata, portanto, da duplicação ou re
dund.ância. mas sim. de uma perfeita sintonia entre as 
duas ConvenÇôe>; Vale aaesoentar que a Convenção p313 

· Prevênir, Ptmire Emdicar a VIOlência Conlia a Mnlber de
fine muitos direitos e deveres que obviamente não constãm 
na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

De nosso ponto de vista. a importância do arti
go em questão é tão óbvia e insoflSDl.áveL que fica a la

. mentável impressão de que o Ministério da RelaçõeS Ex-· 
terioreS quer apenas evitar constrangimentos ao Es'ta.do · 
brasileiro. em virtude das possíveis e- prováveis demíncis 

. que surgirllo com a rnlilkação deste ÍliSillllJlciil," 

Portanto, não vemos por que estabelecer reserva cOm :res
peito· oo ar:tigo 12. uma vez que ele expressa u:i:n dos· mais i.mpór
tantes avanços verificados no seio dos organismos iittemaclonais, 

-qual seja, a participação do cidadão ou da sociedade civil cxganizada 
nos faros de representação inlemacionaL Tal p3rtlcipi!Çãb ooofigurn 
llii1 Íitlp01'trille inStiumento para que grupos reihl2ida participação no 
poder de sa~s países, possam pressionar pela aflliiiOçâo dos seus paí
ses, possam pressionar pela afmnação dos sens díieitils. · 

Diante do exposto, somos pela aprovação da Convenção In
teramericana pam Prevenir, Punir e EIIadicar a Violência COlltia a 
Mulher, sem qualquer resexva ao seu artigo 12. ' 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr_ Presi-
dente, peço a palavrn pela oxdem. · 

O SR- PRESIDENTE (feotonio Vüela_Filho)- Concedo a 
palavta ao Senador Antonio Carlos Valadares, pela ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE. Pela 
oxdem. Sem revisão do oxador.) - Sr. Presidente, existem detemú
nados: microfones no plenário do Senado" em que se fal.ando é a 
mesma coisa que não se falar~ como, per exemplo, os microfones 
do Senador Jader Barbalho e da Senadora Benedita da Silva. 

Não sei o que está oc:ommdo, daqui não estamos ouvindo 
praticamente nada. · 

Sugiro à Mesa que mande fazer um reparo nos microfones 
do plenário do Senado Fedetal. · · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (feotomo·vüela Filho)- A Mesa 

acolhe a reclamação e mandará fazer uma vistoria -rios microfones. 
O parecer conclui favoravelmente à matéria. 
Completada a fase de instrução, passa-se à discussão da ma

téria, em tumo único.(Pausa.) 
Em discussão. 
O SR- CARLOS PATROCiNJO - Sr. Presidente, peço a 

palavra para diScutir. · · ·· 

O SR- PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Para discu
tir, CO!lcedo a palavta ao Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Para discutir. 
Sem revisão do oiit.dcx.) - Si. Presidente, sn: e Srs. Senadores, 

considero nmito oportuna a apreciação e a aprovação deste Projeto 
de Decreto Legislativo, que aprova o texto da Convenção Iotera
mericana para _Prevenir, ~ e Erradicar a Violência contra a 
Mnlher, assinado em Belém do Pará, em 9 de júlho de 1994, às 
vésperas da IV Convenção fntemacional de Mnlher, que se reali
zará, a partir da pfóxima semana, em Pequim, na a,im. 

O Brasil deve dar o exemplo, ou seja, deve se antecipar às 
outras nações e legislar para que não haja discriminaÇão confi:a a 
mulher. O que quero principalmente dizer aqui, Sr. Presidente, é 
que tramita, no âmbito do Senado Federal - parece..:me que atual
mente está na Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e ·cidadania R• um 
projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar em nosso 
País, que regulameuta o art. 227 da Constituição Federal. 

. Esse projeto de lei, Sr. Ptesidente, S~. e Srs. Senadores. 
é froto de um trabalho exaustivo .do Congresso. Nacional. de 
uma CP! Mista que apurou o número alarmante de esteriHzações 
em nosso Pais e concluiu pela sua apresentaçãO. Selé Ou oito pro
jetos·de lei fOl'aDl fundidos em apenas um, que está ttam:itândo êm 
nossa Casa há algum tempo. Tive oporttlnidade ·de 'solicilaH Mesa· 
a b:amitação em regime de urgÇncia ·~ projeto· de lei que trata 
do planejamelllo familiar. Parece-me que o projeto passou pela 
Comissão de AsSlllltos Sociais, onde sofreu algumas modif1C3.ÇÕ
es, e agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

.Portanto. nÇs, que temps _que ho~nagear.. as mulheres, que 
temos que louvar essa atitu!le ctas·mu!heres do B!ásíl,.éle.inais de 
400 mulheres que haverãQ'\4> !";tar ptesentes à IV·eonvençãó Iil-· 
temacional da Mnlher, a ·realizar-se na Oriná; devémos 'dài 'o' 
exemp~. mostian<lO que, nq ili;>sil,, teJÍ>os•!eis qUe.CÓIÕén\ Os ábti
sos contra a mulher e, ~te~ St .. PréSidente, ·de 'unia' we·z 
por todas, que instituem o·planejamento familiar em 'nbss'o PaíS; 
fruto ~ um exau~vo ~9 do Congresso Naciórial. 'EsSas leiS 

_regulamentam o art, 227 da ~ição Federal: · · . 
, ~iria, P'irassim ~ •. sr. f'l:esi~te, dimilmfrdó IIíanêi

ra substaD.cial o mlmero de abortos no BraSil. E :frlam()s 'eeon.omi.:. 
zarcen:a de R$100 ínilhõeS Ji<!iano, qu.e lào'ga!:lbS é:ómo'nWrieró 
al:iusivo de cesa.riahàs que são r e~... ' ... ' . . . ' ..... 

E, Sr. Pre$idente, o qu_e principalmenre precobiza ~ pro
jeto dé lei que irisPtui o p4u;reJame~Ç> .familiâr? 'Prééoniza que a 
mulh<1< tenba a~ alodoj; .O!' ,métodos .ele1JlifiC3IUenle' compro,.· 
vados de planejamellto da conllacepção. · · · · · · ' • ': · : · · · ' ' 

Este é o apelo queÍà~ a y. Ex" e aos Srs- P;ttlamehtares ao 
~til: e propor'? ~oto fav~':el ao parecer ~ntado aqui pela 
.emmente Senadora Benedita da Silva_ · · .' · · · ' · • · · · · : 

Gostaria aiD.da de dizer a· v. Ex• "qu:C·vamot.· ItoYamente,' én-... 
trarcom~ de pedido d!: urgêllciap313 a votação doproje' 
to que II:IIa do planeJ'IDII'IIlO familiar em !11$) Paíd, paii1 aar· d exem
plo e mostiarque o Biasil se preocupa com as questões. da mulher; 

Mnilo obrigado, Sr. Presidente- .' . . · " · • .. 

A SRA. BENEDITA DASIT.VA -Sr. Presidente, peço a 
palavra P""' discutir a matérià.' · · · · ' · · 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela F'llho); Concedo a 
palavra, p313 discutir a~ bobre Senàdooí Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SIT.VA.(PT-RJ. Para discutir. 
Sem revisão da oiadaa.)- Sr •. J?residente, SRA.s e .Srs. S!=dores, 
estarei também. juntamente ~ as s~~ ;t-4arluce Pinto e 
Emília Fernandes; i'epresentando.o Senado F~ na Conferência 
de Pequim. E quero, como já foi feito pei<? iluslre Senador, ressal
tar a importância dê Votarmos' o Projeto de Decreto ~gislativ:o n° 
109, de anteciparmos as decisões que ootros países podetio tomar 
em :relação a esse Projeto. porque entendo que ao ap:ovar o texto 
da Convenção Interamerieana estiremos dando um giliiide passo. 

O nosso País tem se cJectacado e acio que a legislação brasilei
ra que II:IIa dos direitos das mllheres terá o maior destaque nos deba
tes da Conferenci:o de Pequim. Ell1eOOo também que os avanços na 
nossa.le@siação forâm plSSÍveis pa:qae tiveinos, no Brasil. uma mo
bilizllção muito grande das mulheies, que não apenas sensibilizou os 
políticos e a política lllllsileiza, mas também influenciou, sem dúvida 
alguma, a política na ÁméricaLalina a nivel iDremaciooaL 



594 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

Estivcinos debatendo questões fundamentais dos direitos 
das mulheres nos Estados. Unidos, no Fórum Global de Parlamen· 
tares. Estivemos debatendo na Guatemala, e com represemantes 
dos países do Mcrcosul sobre a importância de traEamlos com todo 
o respeito, carinho e vontade política a questão da violência que 
existe, quase que mundialmente, contra as mulheres. 

Nesta tarde. ao me manifestar a respeito da votação e ao discu
tir esse Projeto de Decreto Legislativo, estou também propondo a esta 
Casa que aproveite a oporturiidade e faça um de:t>ale à altura do mere
cido a respeito desse cfireito que a nossa Constituição COI1lpOI:!a. 

A Comissão Direl.ora apreseDla a redação fmal do ProjetO 
de Decreto Legislativo n' 109, de 1995 (n' 95, de 1995. na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção In_teramericaila 
para ~ven.ir. Punir e Enadicar a Violêncía contra a Mulher. assi
nada em Belém do Pará. em 9 de junho de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de agosto de 1995.
Teotonio Vilela Filho, Presidente - Ney Suassuna, Relator -
Antonio Carlos Valaclar<:s- José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER W 532, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu, Presi
dente do Senado Federnl, nos termos do art. 48. item 28, do Regi
mento Intemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO W, DE 1995 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não basta que sejamos 
apenas represenladas num Fórum tio imporlãrite_ccimo será a Con
ferência de Pequim;~ basta-a_penas que a nosSa Constituição ga
ranta esses direitos. E preciso que assumamos o compromisso de 
implementar, de por em prática esses direitos. 

Por isso, cOnsidero extremamente pertinente essa votação e 
quero paxabenizar o Senado - porque n6s é que iremos votar - pela 
ioiciativ~ que antecipa a dos demais países, de votar hoje o texto ' · 

Aprova o texto da Convenção Interamericana 
para.Preveuir, Punire ErTadicar a VJOiêoàa mntra a Mu
lher, assinada em Bdém do Pará, ena 9 de junho 1994. da Convenção lnteramericana. _ _ 

Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Contimla 

em discussão a matéria. ,.__ · -
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para discutir. ·· 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -Concedo a 

palavra ao Senador Lúcio Al~tara. _ _ __ 
O SR. LÚCIO ALCANT ARA (PSDB-CE. Pam discutir. 

Sem revisão do Oiador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, segtm
da-feiia tive opartüiiidade, oo plenário do Senado, de falar sobre a im
portância dessa conferência mundial que vai ser realizada em Pequim. 

Agora. o Senado tem oportunidade de apreciar e, segtJiallletlte, 
pelo mérito do projeto, aprovar o texto da Convenção TriterameócaDa 
para Prevenir, Punir e Etraclicar a Violência CQDtra a Mulher. 

No meu pronunciamento, em que, inclusive, louvava a pla
taforma que a delegação brasileira vai levar àquele conclave mun-

-wa.I. tive a oportunidade de trazer dados que mostram que. infeliz
mente. a violência contra a mulher, no nosso País, ainda adquire 
características muito preocupantes. Tive oportunidade de apresemar 
dados registrados em dele_gacias especiali:za.da Dlclusive, mas tam
bém pude me referir a violê.D.cias não explícitas ou violênçias não re
veladas, porque muitas .mniheres, na nossa sociedade, ainda sofrem 
opressão, sOfrem todos os úpos de violência e. mnitas vezes, por te
mor, por receio, por falta de infOilllaçãD, por falta alé de conhecimen
to dos seus direitos não têm ocasião de procurar os canais competen
tes para verem reparada a violência qt!e sofrezam e-pmido o infrator. 

Por essa razão, creio ser um recurso de -grande valia este 
que estamos apreciando, inclusive pan que nossa Delegação possa 
chegar em Pequim já cOm a aprovação dessa convenção que visa, 
justamente., estabelecer instrumentos que e\!item a OCOIIência da 
violência contra a mulher no BrasiL • 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Continua 
em discussãO O projeto.(Pausa.) __ _ _ _ 

N"ao havendo quem queira discutir, encetro a·àiscussão. 
Em votação~ {PãuSa.) 
Os Srs. -se..'ladores que o a-proVam quelxam p(:rii13Decer sen-

tados. (Pausa.) .· 
~provado. _ _ -
A Comissão Diretora para a redação fmaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vtlela Filho) - Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que será lido 
pelo Sr. 1° Seaetário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

.PARECERN'532,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto. de Decreto Legislati· 
vo n° 109, da 1995 (n° 95, de 1995, na Câmara dos 
Deputados). 

o eonmsso Nacional decreta: 
_ _ Art. 1° E aprovado o texlO da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, assi
nada em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. 

Parágrafo único. São sujeitos ã aprovação do ~SSó 
Nacional quaisquer alOs que possam resultar em revisão da referi
da_ Convenção,- assDn como _quaisquer ajustes complementares 
que., nos tennos do art. 49, I. da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patri:mônio mcional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· Em discus-
--são a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavta, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs.. senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada: 
A matéria vai à pWmulgação. 
·o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 87, DE 1995 
(Em regime de m:gência, n:os teimos dO 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Resolução n• 87, de 1995, da Comi>
são Di:retoia.,. que alteia o Anexo II da Resolução no 42. 
de 1993, tendo 

Parecer favor.ível sob n' 486, de 1995, da Comissão 
- de Constituição,. Justiça e Cidadania. 
(Dependendo de pareceres sobre a emenda de 

Plenário) 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Presi

dência esclarece ao Plenário que ao projeto foi apresentada uma 
- emenda substibltiva perante a Mesa nos tennos do art. 401, §I 0, do 

Regimento Interno. _ 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I' Secre

tário em exercício, Senador' Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'1.162, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso n, do Regimento Interno, re

queremos a extinção da urgência concedida para o ProjelO de Re
soluçãon•S7, de 1995. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995. - Jade.- Barbalho 
- Eduardo Suplicy- Robeno Requião- José Eduardo Dutra
Sergio Machado - Osmar Dias -João França. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fllho) • Em vota· 
ção o requerimento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO ·Sr. Presidente, peço a pa-
la~prumen~. · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Fllho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Requião._ 

O SR. ROBERTO REQUIÃO .(PMDB-PR. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento é 
assinado pelos Lideres do PMDB, PSDB e do PT. . 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania- rela
ção a este projeto de resolução. examinou única e exclusivamente 
sua juridicidade; não examinoo seu i:inpacto · eConõmico-financei
ro. E a esta parte restam dúvidas. Por exemplo. o Jorna1 do Brasil 
de hoje nos infOima que a aprovação deste projeto resultaria ~m 
aumento ela folha ela Oidem de R$7 .S milbões por ano. O que Sig
Difica exatamente a relmlneraçã.O -dos Srs. Senadores durante um 
ano, uma folha igual à dos Srs. Parlamentares que exeteeJ;n seu 
manclato no Sertado ela República. 

Como a Comi~o ~ Constitnição, Justiça e ~ida.dania exa
minou tão-só e exclusivamente a juridicidade do projeto, as Lide
ranças do PMDB, do PSDB e do PT estão solicitando a quebra do 
regime de urgência. à qual acrescento outro requerimento em que 
peço que o projeto de resolução da Mesa seja enviado à Comissão 
cie Economia - CAE, para análise do seu mérito. 

O· SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) - Conoedo a 
palavra ao Senador Ronaldo CUnha Lima, Relator ela mariria na 
Comissão de Coustituição, Justiça e Cieladania. . 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para en
caminbar. Setu revisão do andor.) - Sr. Presidellle. assiste r3zãO 

.....ao Senador Roberto Requião. Foi enca_rnjnh_ãda à Comissão- de 
Consti.ntição, Justiça e Cidadania.; pela Mesa. uma consulta sobre a 
juridiciclade do anteprojeto de resolução para que se opinasse so
bre o seu cabimento. 

Nosso parecer não analisou os efeitos fmanceiros e se mani· 
festou de forma favorável para que a Mesa apresentasse; em forma 
de resoluçio, para o Plenário. E concluímos, dizendo: 

"Diante do exposto, concluímos que o aitteprojeto 
examinado não merece qualquer reparo quanto ao aspec
to ela juridicidade, podendo, a exclusivo juízo ela Comis
são Diretora. ser submetido à deliberação do Plenário, 
na forma de projeto de resolução, nos termos do inciso 
m do art. 91 do Regimento do Sertado !'edoral." 

Como se vê, a manifestação ela COriiissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania foi pela oportunidade e pelo cabimento de pro-
jeto de resolução. não sobre o m.éritci da. resolução. -

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Conoedo a. 
palavra ao Senador Sebastião Rocba, para discntir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para discutir. 
Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu 
pretendia retirar a emende que apresente~ eStendendo "" direitos 
que iriam ser concedidos aos servidores do Senado também aos do 
PRODASEN, pois me parecia. que seria a emenda a re~~l 
pela quebra ela urgência. · 

Mas, pelo que ouvi dos Senadores Roberto Requião e Ro
naldo CUnha Lima, S. Ex's estão requerendo o retemo ela matéria 
às comissões exatamente porque o projeto de resolução não foi 
examinado em seu mérito na Comissões de A.ssri:D.tos Econômicos, 
nem na Comissio de Cõnsti.n.tiçãõ~ JuStiça. e Cidadania. 

Em decorrência disso, mantenho a emenda. já que o projeto, 
independentemente dela, terá que reiornar às comissões, se aPro-
vados os requerimentos dos dois Senadores citados. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) - Em vota-
ção o requerimento de extinção da w;gência. ___ ~ 

Os Srs. -Senadores que o aprovam: queitam permanecer -sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° S~-

tário em exercício, Senador-Ney Suãssuna. -
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"l.l63, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos termos do art. 255, ll. c, 12, do Regimento Intemo, re

queiro que, sobre o Projeto de Resolução q• 87, de 1995, além ela 
Comissão constante do despacho inicial de dislribuiçãc, seja onvi
da, também. a de AsS!tutos EoonÕ!ilicos. 

Sala elas s..,sões, 31 de agosto de 1995.-Senador Roberto 
Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fllho)- A matéria 
será remetiela à Comissão de AsS!tutos Econômicos. -

O SR CARLOS PATROCíNIO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Tem a pa
lavta V.Ex•. 

O SR CARLOS PATROCíNIO- (PFL-TO- Pela ordem. 
Sem revisão do oradoc.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. 

-ainda há pouco, por ocasião da discussão do Projeto de Decreto• 
Legislativo n• )09, solicitávamos agilização ela apreciação. por 
este Plenário, do projeto de lei que trata dó planejamenro familiar 
e citamos a regulamentação do art. 226. 

Na realidade, Sr. Presidente, trata-se da regulamentaçãO -oo 
§ 7° do art. 226, que institui: 

ção. 

"Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e ela paterniclaPe responsável. o planejamento 
familiar é üvre decisão do casal. competindo ao Estado 
propiciar :recmsos· educacionais e científicos, para exer
cício desse direito. vedada qualquer forma coercitiva por
parte de instituições oficiais ou priVada". 

Portanto, Sr. Presidente. exa apenas para fazer essa retifiCa-

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- Item 3: 

Votação, em tnrno único, do Requerimento n° 
1.117, de 1995, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos termos regimentais. a fuclusão em Ordem do Dia -do 
Projeto _de Lei do Senado D0 208, de 1995, de sua auk?
ria. que deD.OJIÜna o Aeroporto Intemacional do Galeão 
como Aeroporto Inlemacional Tom Jobim, cujo prazo 
na Ccmissão de Educação acha-se ..,gotailo. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peçoa.pa!avra. 
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filbo)- Conoedo a 

palavra ao nobre Senador Pedro Simon. _ 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. P:ua encantinhara 

votação. Setu revisão do ora:der.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, vejo com a maior simpatia a aprovação desse requerimento 
e desse proJeto. N"'ao há dúvida nenhuma de que um dos vultos 

-mais extiaordinários da histórii-deste País, da sua cultura, da sua 
intelectualiclade é TomJobim. 
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Entendo que dar o nome de Tom Jobim ao Aeroporto do 
Galeão é uma iniciativa de rara felicidade. Primeiro, porque é nrui
to bom chegarmos 'ria cidade do Rio.de_ Janeiro e ouvir que esta~_ 
mos nos aproximando do Aeroporto Tom Jobim.. Eu, pelo menos, 
cada vez que chego à cidade do Río de Janeiro, ouço dizer que es
tamos nos aproximando do Aeroporto Galeão, ó que me faz lem
brar da República do Galeão. 

Portanto, creio que a troca é correta. Tom Jobõ:D. merece, é 
um dos grandes·nomes·deste País. e voto favoravelmente, com a 
maior tmnqüilidade, pe,la, aprovação Çesse projeto. 

No Govemo Itamar Fr.mco, _apresentei_~ então Presidente 
.a ~la de que_ ao Aeropa1o de Goarulhos fosse dado o nome 
Aeropo:rtp u1ysses Guimarães. Eu entendia que seria uma grande 
homenagem. Pcxieria Ser AerOporto Ulysses Guimarlies de Guaro

. lhos - por cansa da oii!lade de Guàrulhos. Na época. o Ptesidenle 
Itamar Franco foi totalmente fayoqivel à sug~~. mas vieram in
teirogações do departamento da Aeronáutica, argnmenrando que 
as dificuldades eram de .tal.natnreza .que isso.era praticamente im-
possível · · ' · · • · 

Quero diw _qu~ ypto favorável ao projeto; vejo--o com ale
gria. Mas quero dizer antecipadamente" que, se:. for aprovaÇo - gos
taria que fosse e darei o voto fayqráyel -, a~entarei UPJ. projeto 
de lei JÍO SentidO 'de. dar ao Aeroporto de Guarulhos o. gome de 
Aeroporto Ulysses Guimal:ães. 

Muito obriiadà. ' · · · · · · · 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vil~!i>,Filho) -·A Mesa 

esclarece ao Plenário que o que.está em votação é .um requerimen
to para que seja inclUído emOrdemdo_Dia o projeto de lei. Ainda 
não está em votação o mérito da matéria. ·' 
. . OS~ AR:rtJR !:JA TÁ.\'OLA- Sr. PresideDle, peço.o pa· 

lavra para encantinbar, . . . . . • . · 
-· O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela filho). Concedo a 

PalaVra ao Seruidor Aitut da Távolâ. ·. • · 
... ·o SR • .illTIIR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pai-a encanti

nhar a voração.)- Sr. Presidente, ·sr"s·e Sxs. Sonadores, realmente 
as injUstiças- iple ~ doeram e:tÜ ~tônio Car1Qs Jobim em vida. 
quando ele, duraD.te tnuitos anos~ foi acusado de' Ser uni. descarac
terizador da Música Popular lliasileira, felinnente vilã sendo gra
dativamente superadas pelo vaJor.da sua obra. pelo seu recoDheci
mento nacionaL 
~ aqui entre nós, houve jrimeiro·O recooheci:nlento ili

temaciona.J.. porque ainda vivemos no Brasil.· de certa foona. -um 
comportamento colonizado e precisamos da oPinião irit.ernaci.onai 
para sedimentar a ·nacional, em matéria de cultuta., de arte, 'etc. 

Infelizmente, isso acontece agora de ~ma)o bastânte forte; 
um reconhecimento ao autor de uma grànde· obta, uma grande 
<:>brn. mundial, uma grande obra de corte internacional. E esse reco
nhecimento chega até a obter .situaçi5es:- Semicaricatas. O Prefeito 
do Rio de Janeiro cotidianamente çria prob1enlas em relação à sua 
vontade de dar a uma rua o nome de Antônio Cm;los .Iobim., culmi
Il3Ildo o caráter caricato dessa· bomena_gem na idéia eschúxula de 
dividir a Rua Visconde de Pirajá,,que ê a princip~ via de Ipanema, 
em duas: metade rua Visconde ae Pira já e me~ rua Tom Jobim.. 

Devo dizer aos Srs. Senadoi:es, embora sâbendo que conhe
cem muito bem a rua VtsCOnde ·de Pirajá, onde' porvennna nasci. 
que essa rua possui apenas 5 ou, no máximo, 6-C}uarteirões. Então, 
tereDl.Os a siblaÇão interessante de uma rua, <JU:e .. não é avenida. ter 
3 quarteiiões com um nome e ~·com outro, tal_ a. vontade de obse-
qui.arTomJobim. •. ·. 

É evidente que nenhuDla dessas fa:mas' de homenagem é 
tão significativa quanto seria a de dar o seu nolne ao nosso termi
nal aeroviário, õ Aeroporto Intemacional do Galeão, atualmente o 
Aeroporto Internacional do Rio de JaD;eiro. Até porque TomJobim 

tem uma música que consagra esse momento, presente na retina de 
todos, que é o da chegada ao Rio de Janeiro. Não há quem tenha 
_chegado ao Rio , _pelo menos pelo mar ou pelo ar, que apague da 
memória esse instante fa:midáVel, com aquele cenário maravilho
so. E Tom. com letra de Vmícíus- é precisõ que se diga- caracte
rizoU-o de modo muito claro. 

- - · Portanto, não haverá nenhuma posição confrária; s6 a favor. 
Hã, poiéni, esse aSpecto levanlado pelo nobre Senador Pedro Si

_ mo~ que é altamente relevante. A mudançá. de nome de um aero
porto. no mu:õ.do cont.emporâneo, implica problemas que não são 

· tãó 'simPles de elucidar, se, muna simples mudança de rua. o Jro
bl~ é C?Dl,Plexo. Há uma série de.not:ma.S internacionais de võo. 
há uma inter-rela.ção e necessidade de n:iuCianç3: em todos os países 
do mundo, e~ todos os aeroportos do mundo. em todas as coDipa
nhias de aviação do mondo. E, segunde COÍlSia, pela legislação in
te~~nal ~a ma~ .. cabe ~ ~ ~e faz a m~caçã.o o-
ônus d2. mesma. . . ." · · _ -. . 

' Ràzão pela qual, em que ~ a iiDportância do pro)eto 
'aj,resentádo' pelo SOnador Júlió Cámpos, não podemos cJeixar de 
· 6jnSiderar esse aspecto, Caso o custo, para o País, numa hora tão 
dif'lêil, seja aSsim tão elevado. . 
. . _ P#ê-~ que deVemos meditar um pouco, al.éni ~ nossa 
v~. 4e ~ou;tena~ Toin Job.im._ que é enorme: Homenagem 
justa e que, ~.certa f0III13:. re~vaniente necessária pata á sria 
ttiemôrla,,pozqu.e··a metri.6ria·âe um CompoSitor petm.aneCe pela 
sua: óbrn: · · · · 

No Rio De Janeiro, Pixingw.Dha, ~e. é tão impóriante'quan
tO Tom.Jobini,'é rua 'moáesta. lá no· subúrbio onde viveu. No en

_taniO. a obÍ-a :ií está.' independente da homenagem da ma. 
Ari Barroso. é nome de uma ladeiia. no Leme. Uma ladeira, 

a!iãS, que·clevé ser bem""" à nol:re senadoia Benedita, que por 
. e~ ~ e .onde nêla 'viVeu; é uma ladeira que vâi Ç3r n'o ~otro 
Chapéu Mangueira. o marro Qlapéú. Mangueira é hoje intemacio
'Daimente éonbeéido giaçás à. D.osSa querida companbena: Senadora 
Benedita da Silva. · · . 

· · · ,.Más, à éPoca em que se .ci.eu o n~· de· Aii 'Bario~ a essa 
inodesta Iadéírã, porque ali vivera o famoso compositor.· era ela 
uma rua pequena. à.fastâda, esqueCida. no Bairro do Lei:D.e. No en
tanio. aí és~á'a qbra de Ari Barroso, defmitiva, porque grandiosa. 

P~ essas ra.z.l?es.enfiiD., ~r: Presidente. creio que não_obs- .. 
'táii'fe a nobreza,- a justeza da homenageM: cabe-nos ana.tisar em 
pormenor essa matéria, pelo custo que ela pOde' implicaÍ. Razão 
pela qUal a perina.D.êri.cia dá mesma na Comissão talyez justifique, 
já que a Comissão é <Y órgão encanegado de eStudar em profundi-
dade esse tipo de matéria. · · o 

. Portanto, eu· encaminharia contrarianlente a que a matéria 
viesse com um certo grau de açodamento ao Plenário para que pu-
4éssemos, um pouco- fora da emoçãO qtie todos sentimos pela per
da de Tom Jobim:. examiná-la desde o ponto de vista da sua im
portân~ cultural e, _sobretudo. dos riscos de nablreza económica 
para o País qu~ ela pode imp!icàr. · · · · 

Agradeço a V. &• 
O SR. PRESIDENTE - (Teotonio Vilela Filho).- A Mesa 

esclarece ao Plenário que, ei:n relação a esse tipo de requerimento, 
o Regimento Ini.emo no seu art. 310, parágrafo único. diz: 

O encaminbamento-de votação de requerimento -é limitado 
ao signatário e a um representante de cada partido ou bloco parla
mentar, salvo nas homenagens de pesar. 

Pelo PMDB, falon o Senador Pedro Simon. Por isso, Sena
dor Ramez Tebet. a Mesa pede a V. Ex• que colabore com o Regi
mento para que possamos dar andamento aos trabalhos desta tarde. 

Agradeço a compreensão de V. Ex•. 
Concedo a palavra ao Senador Josapbat MariDho, pelo PFL. 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. P3Ill eucami- gauhos de capital provenientes de fontes situadas no 
ohar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indagaria País, quando percebidos por pessoas f"JSicas ou juódicas 
de V. Exa se o Plenário, antes de decidir sobre esse requerimento. residentes ou domiciliadas no exterior. 
pode solicitar que a -mat.éiia Voiteà -COmissão de Infra-Estrutura Em votação 0 requerimento. . 
que, no caso. é a capaz de opinar sobre a conveniência da medida Os Srs. Senadores que 0 aprovam queirnm. peonanecer sen-
ou sobre as inconveciênCias que ela envolva., de maneira que so- tados. (Pausa.) 
mente posleriormente o Plenário pudesse tomar conhecimento do A ado 
projeto. Se V. Ex• me reSponder afirmativãmente, encaminharei o O~eto ~ai ser deímitivamente arquivado. 
requerimento que tem o apoio do nobre Llder do PFL. o SR. PRESIDENTE (José Sarney). Item 5: 

O SR. PRESIDENTE (feotonfu Vllela Filho)- V. Ex•. en
caminha o requerimento. e a Mesa datá o encamjnbam.ento no mo
mento oporttmo. 

O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidenlt:, peço a pala-
vra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho) - Tem V. 
Ex• a palavta. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE. p.,. Mcimiohar a 
votação. Sem revisão do or.ldoxt) - Sr. Presidenlt:, isso é quase 
uma conlra.dita. Entendo que esse assumo de homcpagem a Tom 
Jobim, que todOs os bnsi!éiros estio homenageando com sandade, 
está gerando uma polêmica muito grande entre aqueles que sio 
seus conterrâneos. e_o Rio de Janeiro é um exemplo disso.. 

Não há por que trazer essa questão paza o Senado FederaL 
Apesar das ponderações, dos aspeaos e da infia-estrutura aerovii
ria biasileim, do• aeroportos, temJ.inais e do pmblema que pode 
gerar no mun~ isso é um assunto que, se for resolvido pelos ca
riocas, será satisfatório p:ua todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Viléla Filho)- Con<:edo a 
palavra ao nobre Sena.dOr J~ Eduardo butra para. encaminhar a 
votação. ~ ~ 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PI" -SE. P3Ill eucami-
_'!har. Sem revisão do omdo<.).- Sr. Presidente, vejo com simpatia 

essa homenagem. mas também concordo 'com o encamjnbamen~ 
dado pelo ·senadot Artur da Távola, p:ua ·que essa questão seja 
examinada pelas Comissões: - · · · · 

Há também uma outra preocupação surgida em decon-ência 
do me&mo encamin!Íamento, qual. seja, em função da obsessão do 
Prefeito César Maia em inventar uma esquina juntando Tom Jo-
bim e Vmícius de Morais: em sedando o nome deTomJobimao 
aeroporto, •erá que posteriormente o PrefeitO do E&tado do Rio de 
Janeito não vai propor a nmdança <fu IIODI!' da Bha do Governador 
para llba Vmícius de Moxais? · · 

Em função di&oo. penso que essá questão deveria ..r maís 
bem an,aHsada pelas comissões. · · . 

0 Sr. Teotonio Vilt!la FiJÀo, ] 0 Vice-Presitlenk, 
deixa a cadeira da presidincia,. que é ocupada pelo Sr. 
José Samey. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continlla em discus-
são o requerimento. (Pausa.) 

Não havendo quem peça ~;t. palavra, enceno a discussão. 
Emvotação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queicmt pennal'leCe1" sen-

tados. (Pausa.) 
O requerimento foí rejeitado, pela manifestação aferida pela 

Mesa do Senado. 
A matéria retoma à Comi&são p:ua a liamitação nonna.I. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item4: 

Votação. em iumo único, do Requerimento n° 
1.119, de 1995, do Senador Eduardo Supliey, so!icilan
do, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n" 71, de· 1995, de &na autoria, que dispõe ..,_ 
bre a rerenção do iroposto de renda sobre rendimentos e 

Discussão, em birno llnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 53, de 1995 (n" 57/95, na Cimara dos De
putados). que aprova o texto do Acordo p:ua a Mannren-

~ ~ ção do Centro Interamericano de Comercialização,~en
"" o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Secretaria-Geral da Organização dos E&tados Ameri
canos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de 
1994, tendo ' 

Parecer favOiáveJ. sob n° 506, de 1995, da Comis-

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
Em discussão.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavza. enceno a discussão. 
Em votação. 
Os srs. Senadores que o apmvam queintm peonanecer sen-

tados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
A matéria vai à Ccwnissão Dketora para a :redação final. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 53, DE 1995 
(N" 51195, llll Cimara dos Deputados) 

Aprova o testo do Amrdoparaa Mmutenção do 
Centro lnleramericaDO de Comerdalização, entre o 
Gov.mo da Rt:piib&ao Federativa do Bnosil e a Scaeta
ria-Geral da Organização dos Estados A:inericanos, oe-
1ebrado <m Belém do P!'ri, em 9 dejÍmho de 1994. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• F"lcaaprovado o texto do Acordo p3Ill a Manntenção, 

~~do Centro lnteramericano de Cometcialização. entre o Governo da 
República Fedetaliva do Bmsil e a Secretaóa-Geru da Organiza
ção dos Estados Americanos. celebrado em B!>Jém do Pará, em 9 
dejmhode 1994. 

Pará,grnfo único. F"lcam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi.M 
do Ac:oido, assim como quaisquer ajustes: complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Coostituição Federal. acarre
tem encargos ou wmpromissos. gtavosos ao pa.trimônio naciooal. 

Art. Z' Este deaeto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item fi: 

Discussão. em tumo único, do Parecer n° 512. de 
1995, da Comissão de Assuntos Econômicos, cooc!uin
do pela rejeição da Indicação n" 5, de 1995, de antoria 
~do Senado< Emandes Amorim, que propõe seja objeto 
de estudo po< aquela Comi&são a obtenÇão de depoimen
tos e infonnações de autoridades da área econllmica e 
entjdacfes civis, quanto às políticas econômica, moneta-.: 
ria, fiscal e cambial em curso no País.. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça. a pala VIa, enceo:o a discussão. 
Em votação. 



598 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. · 
É o seguink o Parecer aprovado: _ 

PARECERN" 512,DE 1995 

Da Comi$âo de Assuntos Econômicos, sobre a 
Indicação n° 5,, de 1995, de autoria do Senador Er
IUIDdcs Amorim. 

Relator: Seuador Jefferson Peres 

I-Rel&tório 

. ê·~bme..Í.:à~~ desta Comissão de Assuntos &o. 
nômicoo. a Iodicação n' 5. de 1995, de. autoria do Sen. Emandes 
Amorim. que, ''nos termos do art. 224 do Regimento Interno .. indi
ca seja objeto de estudo pela CAE: 

!. "obrer depoimento e informações de autorida
des da á!'ea eéonômica. em particular do Sr. Ministto da 
Fazenda e do Ptésidente do Banco Celllml do Bmsil. 

. . . : beui romci (!C PessoaS indicadas par.l tàis =!lOS pelo 
· I'Iesidcnte da Rcplblica. especifiC8li>C<rte quanw às po

líticas econômica. monetária, fiSC3! e cambial em CUISO 
-noPaís; .' . 

- 2. "igual providência. em relação' a ~sentautes 
de entidades civis. com a finalidade de avaliação cdtica 
dessas políticas e proposição de novos cenários econô

. micos. sob a.cStica das mesmas." 

Sob esta ótica. a presente Indicação se toma anti-regimen
tal. Não obstante esta vedação regimental. o art. 50 di Constitui
ção Federal, com a t1>dação dada pela Emenda Constitucional n' 2, 
de 1994, permite que esta Casa. cu a Câmara dos Deputados, cu 
qualquer de suas comissões, convoque Minislro de Estado cu 
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidên
cia da República para prestar. pessoalmente, informações sobre as
sunto previa.mentc detcnnina.do. Mais uma vez não 6 o caso. - -

Diante do exposto, somos pela rejeição da Indicação n° S. 
de 1995. de autoria do SenadorEmandes Amorim. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1995.- Gilberto Miran
da. I'Iesidente - Jefferson Péres, Relator - Jonas Pinheiro -
Eduardo Soplicy - Freitas Neto - Geraldo Melo - Fetnando 
Bezura - Osmar Dias -Onofre Quinan -Carlos Patroán.io -
João Rocha -V almir Campelo - DeDo Parga -João França
Pedro Simon - Ncy SIUISSUIIIL 

. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotada a matéria 
conStante da Ordem do Dia. . 

Sobre a mesa. t1>dação fmal da propoSição aprovadà na Or
dam do Dià de boje, que. nos tennos do paligxafo único do art. 320 
do Regimento lntemo, se não bruver objeção do Plenário, se!á lida 
pelo Sr. 1• Se=tário em ex =leio, Seoado< Ney Suassum. · · 

ÉlidaaseSuinte . . .. 

PARECER N" 533, DE 1995 
(Da Ca:trissão Diretcxa) 

· ~ IÍlaiot'paliicipOÇão âO _Senado da República~- defmição -
e conduÇão da política econômica. "de forma a possibilitar a ava
liação da soei~ civil nas oporomidades que se apresentarem 

-pira o exercicio de compet&!.cia pnlprias do Senado em relação à 
dcl'miçãO' é exoc:ução desta política". foi a m:xumentação básica 
apréSeniada na jnstificativa dessa proposição. . 

É o relatório. · · 

Redação final do Projeto de Decn:IO Lcgislafl • 
. vo n° 53, de 1995 (o0 57, de 1995, na Câmara dos De
putados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 53, de 1995 (n' 57, de 1995, na Câmara 
do Deputaaos), que aprova o texto do ACO<do pata a Mmutenção 
do CentrO Interâm.ericano de Cometcialização, entre o Governo da 
República Federativa do BI3sil e a Secretaria.(JeQJ da Oiganiza
ção dos Estados Americanos. celebrado em Belém do Pam. em 9 
de jombo de 1994. . . · · · ~ ll-Voto do Relator 

· . . A Iodicação é uma ~içlo defiiJÍdi no 'art. 22;1 do Regí
men!,; Iorerno do SeDado Federal é conesponde à sngestão de Se
nador cc comissão pam que o assoJtto, Dela foqljzado, seja objeto 
de providência oo. esmdo pelo <?rgio competellll; da Casa. no caso 
a ComiSSão de Assuntos Econômicos, com a finalidade de seu es
clarecimento ru foi:mulação de proposição legislativa. 

Ora Senhor Presidente, )llàti<:amente.ludo o que é discutido 
nesta ComisSão de Assuntos EcOnanlicos, inch.tiDdo-se os im1me
ros e n:centes depoimentos prestÓdos por autoridades diversas, diz 
n:speiio às políticas económica. JDOJrelária. r=af e cambial melo 
com· a fmalidade dé esclarecimento cu formulação e deliberação 
de proposição legislativa. . · · 

Sob. esta ótica. a presente indicação se IOI;Il! inócua, pois o 
seu objeto é exatamente a atribUição genérica da Comissão de Ar 
snntos Econômicos. E isto ela tem feito. 

Par outro lado, o Regimento !oremo do Senado Fedeml 
veda il Comissão de Assnntos E<xmõmicos a realização de eStudos 
oo emissão de pareceo:es sobte ato de cutro Poder. bem como su
gestão ru conselho a qualquer Poder. De fato, o àrt. 225 do Regi-
mento estabelece o seguinte: · 

"Art. 225. A indicação não podeiá conter. 
I-CoDSO!ta a qualquer comissão sobre: 
a) intetpretação ru aplicação de !e~ 
b) alo de outro Poder. 
II-SUgestão ou cooselho a qualquer Poder." 

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de agosto de 1995. -
José Sarncy, I'Iesidente- Ncy Suassuna, Relatcr- Tootônio VI
lela Filho -José Eduardo Dutra. -

ANExO AO PARECER N" 533, DE l995 

.Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu. 
Presidente .do Senado Fedem!. nos lermos do art. 48. item 28, do 
Regimento Iorerno. JXOmulgo o seguinte ~~ 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DB 1995 . . . 
Aprova o texto do Acordo para a Manutenção 

do Centro Interamericano de 'Comerclatizaçãn, entre 
o Governo da Repúbfica Federativa do Brasil e a Se

. cretaria Geral da Organização dos Estados America
nos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de 
1994. 

O ConiJ"'SS" Nacional decreta: 
Art. !'E aprovado o texto do Acadopam Manttenção do Cen

tro l'llteratnerica de Com=ialização. eme o G:wemo da Rq>Thlica 
Fedelativa do Brasil e a Seaetaàa-Genl da Olganizaçio dos Estados 
American<>o. celelndo em Belém do Pam. em 9 de jombo de 1994. ~ 

Parágxafo. ÚDiOO. Sio sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam n:snltar em revisão do referi'. 
do Acotdo, assim como quaisquer ajustes complemcntales que~ 
nos lermOS do art. 49, L da Consti!uição FedeJ:al. acam:tem encar
gos ou compromissos gravosos ao património nacional 
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Art. zo Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. _-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O parecer vai à pu-
blicação. - - - -

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tárioeniCXCrclcio. SeDadciNey Suassuna.. . 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• UM, DE 1995 

Senhor Presideute, 
Nos tennos do art. ~21 do RegimentO Interno, requeiro dis.. 

pensa de publicação, para imediata discussão e votação. da reda
ção linÍU do Projeto de Deaeto LegislAtivo n• 53, de 1995 (n• 
57/95, na Cimam dos Deputados), que aprova o texto do ~=•b 
pua a Manutenção do Centro In~ de Com~ •. 
eDlre o Govemo da Repúblie< Fecl=.tiva do ·Jlnsil e a Seaetaria
Geru da ()rganiução dos Estàdos AmericaJlQS, celebrado em Be-
!émdoP~em9dejwl)J~del994.. . • . 

Saladas Sessões, 31 de agosto de 1995.-Jefferson Peres. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarriey)- Aprovado o requeri, 

mento, passa-se' ii imeWa1a api.clàção da J;Odação fmal. . · 
Em <liscu_~ a redação fmai. (Pausa.) 
~ao havendo quem peça a palavra~ ericetro a discussio. -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados •. (Pausa.) . ' . 
Aprovada. . . · . . . . 

·Aprovada a redação final, o projeto vai à pronni!gaÇão' 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se à lista de 

oradores.· . - . --- - -
, Coooedo a palavta ao Senador Hugo Napoleão, Líde< do 

PFL. 
o sR. ANTONio CARLOS MAGALHXEs : s~. Presi

dente, peço a palavta pua uma CODlllllÍCação urgente, apenas por 
dois minutos. · .. · · - -- · • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _. Tem a Palavta V. 
Ex•. para uma comunicação urgente. V. Ex• tem:S mi.mitbs •. · . -

O SR. HUGO NAPOLEÃO- COD.COidó j:>eri'eilalirente, Sr. 
Presidente. - . .. . . - . - -

O SR. ANTONIO CARLÓS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Para uma comtmic:ação urgeme:Seiri revisãO do oradÓi.) - Sr. Pre
sidente, SI"s e Srs. Senadaos, preocupa-me bastante e gostárla que 
esse assunto fosse elucidado, pois considero-o alê'tim àss:unto de . 
Estado. O Governador Mmo Covas en!IeP =no ganmtia ao· 
Banco Central dois aeroporto~ o de Cumbica e o de Cansonhas. 

o Minislério da Aeronáutica, à""-vés da INFRAER.O, infor
ma que estes aeroportos não pertence.oi ao Governo de São Paulo. 
O Govemador Mário Covas, no caso., estaria'incursO_em ci:llne. E 
como não desejo isso, e conheço ·o Governador Mário Covas,_ e 
acredito que S. E:t•'não faria um coisa deSse tipo, peço a V. Ex• 
que. através dos meios normais e legais desta Casa, obtenha os es- · 
clarecimenl:os das autoridades competentes ou mesmo da: Bancada 
de São Paulo, pala esclarecer COID. ~ esse assunto, pmque o 
Banco Centzal não pode, evidentemente_. ÍICar ~sa dúvida em re
lação a terrenos e aeroportos tão im.Pofta.ntes no País SCm que se 
saiba quem sio seus verdadeiros donos: se é o Governo de São 
Paulo ou se é o próprio Minislério da-AeronáUtica. Ambos disse
ram que são donos. E como isso é uma garantià do BANESPA, 
não posso admitir que o Governador esteja capitulado num crime 
que o C6digo Penal qualifica COID.O grave. 

De modo que peço a V. Ex•, Sr. Presidente. atrn.vés 4e um 
requerimento verbal, providências nesse sentido. 

J 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador ADiOnio 
Carlos Magalhães, a Mesa não pode, na forma do Regimento, 
aceitar e fazer nenhuma gestão de requerimento vetbal. mas V. 
Ex• naturalmente vai fommlar o seu requerimento por escrito a6 Mi
nislro da Aeromutica e tetá a lr.lmitação "'guiar demro da Casa. . -

. Coooedo a palavra ao Senacl<r Hugo Napoleão, como Lider 
doPFL. · · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como L.ider. _l?ro
ll1Ulcia o seguinte discurso. Sem revisão do óiadix-.) - Sr. Presiden
te, quero <fizer que o Partido da F.ente Liberal, dentro da linha que 
se ttalou, de modemidade, de defesa das reformas e de apresenta
ção, inclusive, ao Govet:llo do Presidente Femaudo Henrique Car
doso, antes que tivesse assumido Sua Excclêacia a Presidência da 
República, encaminhou sugestões relativâs' à modificação da Car-· 
ta, que afmai está sendo votada, sugestões consnbstanciadas todas 
nas propostas de emenda l Constiluição, 'l!l3tro já promulgadas, e 
da última, que se encontta em ~tação aqui.no Senado Federal. 

Enfim. eu 'não preciso estar repetindó quais sio os nossos 
postulados. Apenas quero ler 'uma nota qile. POf si só,~ explica. 
da Comissão ExeCutiva Nacional, da qual participei de reunião na 
manhã de boje, presidida ~o. :óÇssq cf!cl~c. e emineDie Presi-
dente Jorge Bómhauseu: · · • . - . . ' ' 

"A Conrissão Executiva Nacional do Partido da 
· · · · Frente Liberal - PFL.. em reunião que teve a presença 

exttaoolinária dos membros da Comissão Especial PFL 
2000, tomou as seguintes·decisées: · · 

-i - Aprovar os tr.lbo.Jhos até agOia realizados pe
las subcomissões do PfL 20CIO e estimular a sua cooti

. D.Uidade, visando preparar· o pártidÓ para a.:Oleiçqes de 
1996 1998 2000· . .. . . - . 

'2 - :U~ ~:diStribu;Çaó dó Anteprójeto do 
''Programa de Ação Partidária", flXandóa data liiÍlÍle de 

. 28 de ietembro pala o· rel:ebimento de elliendas' que sé: 
tão encaminbãdas ao Relator com ViStas a complementar 
e aprÍ:D;lOiar o trabalho; · · 

3 - Convix:ar pua o dia 6 de ootubro a reunião -da 
ComisSão E:xecutiya Nacional que reoeberá o texto final 
do "Progmma" para reVisãO e ConSeqüente ePÇaminha-
mentoàConven- NacioháL · · · · · ·-

~. . ..... . 
4 - Ressaltar ~~ ó_ novo ''Programa" do Partidd 

atualiza e complemen_ra 'i~ e temas que constàDU::ri dO 
·documento divull!"do zra· fundação 'do PFL em 1985_ e 
qu~ no pen::urso,la.stteáram coo.qrliStáS e avan~S qtie O 
Brasil fez visaDdo modêinizar as Sti.S estrullllas politi-
·cas, econômicas e soCiã.is.' · 

A Comissão ExecUtiva Nacional. ao examinar O' 
'Anteprojeto, aprovou a decisão da 'C$>issãó PFL 2000 
de que o Partido devotá, desde já: · · · 

a- Reafin:Da:r sua condição de Pártido dá Cidada
nia e da!' Reformas, CentniruJo nestes dois puntos a base 
de seus esforços a favor do País. . 

b -Ressaltar o CXXlif1cmisso portidáriomluta OO!Jlra 
a inflaçiló, cana imedia!a retomada do desenvolvimento. .. 

c ·-. Enfatizar a ação refO!Dlista do pertido e am
pliar seus esforços a favor das ~fmmas ecoOOmicas, so
ciais e Políticas que começam a abrir espaços para a 
nmdemização do Bmsil, a elevação do nlvel de vida de 
seu povQ e a conquista de uma verdadeúajustiça social. 

d.- Refcu:çar a fidelidade do pertido aos princípios 
da modema doutrina h'benll social. 

e - Ccmiderar como metas fnridamentais do pro-
grama pertidário a luta oontta as gr.mdes desigualdades 
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regionais do País e o compromisso com um deseD.volvi
mento econômico que seja compatível com a conserva
ção do meio ambiente. 

f- SalieDt.ar, no campo das refOIDJ.aS, a essen.ciali
dade de uma reforma tributária ampla que simplifique e 
reduza os i.mp::tstos e estabeleça, com clareza, as compe
tências e encargos dos entes im.eg:rãntes da Federação. 

g - Enfatizar a absoluta priOrldade de uma refor
ma politico-eleilorel que valoriu a atividade política, 
forlaleça os partjdos e estimule a participação da cidada
nia nas decisões nacionais. 

h - RefOIÇar a visão do PFL oo projeto -de mod
ernização do Estado brasileiro, não pemúündo que se 
reduza a amplitude dos processos de privatização, parce
rias e concessões já iniciados e que. deutro da lei e dos 
princípios éticos. devem ser acelerados. . 

A Comjs<>§o EXecutiva Nacional também salien
tou que o compn:misro do partido, hoje como ontem, é 
cano País .. Por força desse compromisso, o PFL tem as
sumido e vai maiÍt.er a sua posição sempre Construtiva, a 
favor das mudanças que ajldem o Brasil e seu povo. 

Nossas lideranças seriío movidas pelo espírito pú
blico e pela visão mais alta e nobre da atividade política. 
Com este espírito continuaremos, no ceDário nacional. 

. daudo leal colabotaçio ao Govemo do Presidente Fer
nando Hemique Cardoso e do Vice-Presidente Marco 
Maciel. pano. cuja eleição fomos pareei=, desde o pri
meiro momento, e cujo Progouna de Governo incotpora 
idéias que sempre defendemOs. 

Brasília, 31 de agosto de 1995. 
Comissão Executiva Nacional 
do Partido da Frente Libeml - PFL." 

Sr. ~ era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Concedo a palavra 
ao Senador José Roberto Airuda por cessão do Senador Humberto 
Luoena. V. Ex" dispõe de 50 minutos. por ser Oni<lor depois da Or
demdoDia. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ( -DF. Prenuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI's e 
Srs. Senadores., enviada ao CongreSso Nacional a prop.Jsta. de :re
forma tributária do Goveroo. como também a proposta de reforma 
administrativa do Governo Fedexal. inicia-se, nO Congresso, o de
bate sobre a verdadeira reformado Estado e, principalmente. sobre 
qual seria o seu papel na nova sociedade 1:nSileira que todos dese-
jamos construir. • 

Em termos de matéria iDftaconstituciooal estão conclufdos 
os estudos, ao que nos é dado conhecer, da modificação do Impo.
to de Renda sobre Pessoa Juridica. Esta matérla. ao complementar 
o projeto de reforma tributária, com certeza. irá fazer a maior mo
dificação dos últimos anos no processo de mecadação trirutária 
do Govemo Federal. 

A grnnde verdade é que o Imposto de Renda. no Brasil. tan
to o da Pessoa Jutidica quanto o da Pessoa F'!Si<:a. no mínimo, é 
mal distribuido. ApeDaS pano. se ter idéia de alguns mímeros. qui
nhentas empresas brasileiras respondem por 50% de toda a arreca
dação do Imposto de Renda da Pessoa Jutidica. 

Todos sabemos das enormes maoobtas que tiu-llm grimde 
parte das empresas btasileiras pata que haja. em última análise. a 
sonegação do Imposto de Renda. A evasão de divisas no Imposto 
de Renda de Pessoa Jwídica é de tal fOima. violenta qae a média 
dessa contribuição paga pelas empresas 1mlsileiras é de R$670 por 
mós. Este número é absolutamente ~siOOlUl!e. Qualquer um 

de nós paga Imposto de Renda em valores maiores do que a média 
paga pelas empresas brasileiras. 

Ora. ao longo dos anos, o Govemo Federal te~ utilizado a 
mesma técnica.. Como caem sistematicamente as receitas, aumen
tam-se as alíquotas de imposto. E a cada !lumento de alíquota fk 
imposto e a cada modificação no formulário de Imposto de Renda. 
na tentativa de tomá-lo mais complexo, caem mais ainda as arre-
cadações. 

Nesse novo projeto, acredito que a sociedade brasileira. 
aliás, teDho certeza de que a sociedade brasileira será surpreendi
da. smpreendida positivamente. porque. pela primeira vez, o Con
gresso Nacic,ml vai receber uma proposta que simplifica procedi
mentos, que dimiriui a 30% o número de páginas que terão que ser 
pteencbidas no fommlário coimlm de: Pessoa Juridica e,· mais do 
que isso, tem a COia,sem de diminuir alíquot.as de contribuição do 
Imposto de Renda. E claro que, ao diminuir aliquotas, o projeto 
dever.\ propor também a dimilmição das i.seliÇlles. Exatamente este 
o caminho mais óbvio das sonega~. . 

As empresas que boje são tributadas na faixa de 43% deve
tiio ser tn'butadas na faixa de 30%. Aquelas ootras, pequenas e 
médias empresas. que são tn'butadas hoje na faixa de 25% deveriio 
ser tributadas na faixa de 15%. Diminuindo allquotas de um lado, 
diminuindo isenções automáticas de outro, o Govemo propõe a 
simplificação de proeeilimentos, e os ensaios· realizados indicam 
que. aí sim. poder.í haver um amnento de anecadação • 

Vmdo de onde? Vindo exatamente do aumento da base tri
butáveL Ou seja, com imposto menOr. dimimri a sonegação. todas
as emp;esas podem pagar, e aí não vamos fazer uma sobrecarga.. 
naquelas poucas emp:esas que corretamente contriWem com o 

'"lmposto de Renda e evitam a sonegação. • · 
Com isso, devem estar com os dias contados as centenas, O:> 

milhares de escrit6rios que hoje são comuns em todo Brasil. espe
cializados em assessorar as empresas que desejam encontrar os ca
minhos da sonegqção. 

A simplificação de procedimentos, a diminuição da bur<>-' ~ 

Ciacia. m. declaração de Imposto de Renda de Pessoa Juridica e a 
corngem. que se tem de prepor a diminuição de alíquotas. pela pri~ 
meira vez, vai ao encontro de grande parte das lideranças respoll· 
sáveis do empresariado nacional que de há muito vem dizendo_à_ 
sociedade brasileira que o caminho do aumento da anecadação. 
não é o do aumento da tributação. do aumento da alíquotas. Ao 
contrário, a diminuição das alíquotas, a dimimlição das isenções 
automáticas e a siinplificação de procedimentos, que facilitam 
uma fiscalização eÍJ.CaZ, é que vão, isto s~Tazer o aumento da ar- -
recadação. Com duas vantagens. A primeira, tirar a sobr=lrgi 
hoje existente em cima cb.queJas empresas produtivas e corretas. 
que declamm corretamente seu Imposto de Renda. 

A segunda, chamar para o univen;o dos contribuintes aque
las outras empresas que, utilizando mecanismos nem sempre de
fe.nsáve~. hoje estão entre as que pouco cootnõuem. ou nada con
tribuem oom o Imposto de Renda de Pessoa Jurldica. 

· Mais do que isso, Sr. Presideme. Juntando-se as simplifica
ções do Imposto de Renda de Pessoa Jutidica com o Imposto de 
Renda de Pessoa F"ISica, pretende-se uma coisa óbvia. É comum 
no Brasil hoje o empresário pegar o seu cartão de ctOdito de uso 
pessoal, o cartão de aédito da sua esposa. as despesas com aluguel 
de casa. a despesa com leasi.ng de veírolo de uso familiar, e colo
car tudo isso comO despesas cotiSidetãâas iSentas no Imposto de 
Renda de Pessoa Juridica. 

Ora, no instante em que se simplificam os Procewmentos ~ 
no instante em ·que o Congresso Nacional puder apreciar essas ma
térias infracoostitucionais e contnOuir ainda mais na linha da sim
plificação dos procedimentos, poderemos, pela primeira vez, na 
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História do B~il. diminuir a a!íquota de impostos e aumentar a que o Congresso Nacional analisar e aprovar, com as modil:teações 
arrecadação. _que julgar majoritariamente convenientes, a reforma tnõutáriâ-e a 

Penso que esse é um registro importante na construçãO de reforma admiliíStratiVa,- sentiremos a.J.gtuD. teni:Po ci.epois,-o -Estado 
um País que todos desejamos mais justo, I:D.Clusive em matéria tri- btasileiro vai sentir e a sociedade brasileira vai sentir os efeitos 
butária. dessa reforma fiSCal. Imaginan~se que a refonna trib.J.tária poSsa 

O Sr. Romero Jucá- V. Ex• me permite rim ãpaite? ser aprovada neste exercício, teremos os seus efeitos completa-
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Com muito prazer mente sentidOs apenas no ano diT999: Nesse perlodO, nesse illler-

ouço V. Ex•, Senador Romero Jucá.. valo de tempo, que coincide com o perlodo que estamos tendo -
O Sr. Romero Jucá -Senador José Roberto Alxuda, V. Ex• forte, por. sinal- de modificaÇãO da vlda biãsHeira, e principalmen-

traz um tema de extrema relevância e importância hoje, nesta tar- te p:>rque teremos de fazer um novo projeto de Estado brasileiro, 
de. ~~ pOrque a modeinização, a simplificação e a estrutu- de acordo com as necessidades da sociedade, neste perlodo- :repito 
ração do sistema de arrecadação nacional constituem uma questão -, não poderiamos conviver coril o -déficlt das contas- p:íblicas, que, 
premente, até porque temos sentido na pele, nas Prefeituras e nos no caso, seria a principal variável de uma equação de dese(:(uilíbrio 
Estados, há 3 meses, a queda brutal de arrecadação do FPM e do da economia nacionaL 
FPE. Sem dúvida alguma, a cada ano que passa, como foi dito Nenhum de nós deseja a volta da inflação. Nenhum de nós 
mDito bem por V. Ex ... temos mudado os fornmlários, mudado deseja que o Real perea o seu valor. Esse é um c;>bjetivo coJJSellSU3.l 
toda mna legislação de axreCadação, principalmente do Imposto de da sociedade brasileilll. Se fazemos a reforma tn'butária, se discuti
Re• o que gera uma par.t.femália de escritórios de contabilida- mos a refonna administrativa, se t,edíscutíri::J.oi o pàpei do Estado, 
de, de escritórios de.eXe.clJ9âo de formulários de Imposto de Ren- se desejamos diminn.ir o custo do Estado no· seio da sociedade, 
da e, mais do que isso, há uma ausência total do sistema de plane-. tudo isso visa, em última análise, evitar o ·déficit p1blico, fazer 
jamento de qualquer empresa, de qualquer cidadãO; inChlsive pes- com que o Estado brasileiro cumpra as suas necesSidades báSicas 
_soa fiSíca~porque-é -~cil saber no ano seguinte o que se vai poder junto à sociedade, criar mecanismo de atração do capital priVãdo 
invesfir. para deduzir. Enfun. fica-se à mercê da regra da tecnocra- para os setores produtivos da economia, enÍDll., buscar um Estado 
c ia bmsileira. Outra questão fundamental é que, parale~ente a mais efl.CaZ,. maiS- eDXUtO, de menor custo, maiS apropriado ao tem-
essa simplificação, há esse trabalho tão bem-feitO pelo Secretário po em que vivemos. · · 
da Recetta Federal, Everardo Maciel- aqui eu gostaria de registrar Nesse período de transiçãO. não há como abrir mão de um 
a importância do trabalho do Sr. Secretário, bem como sua capaci- mecaniSmo claro de estabilização econômica, porque, priilcíp31-
dade como técniCO. Além da simplificação e modemização, ê im- mente, é um mecanismo de estabilização de contas públicas. 
portante também tocar em um ponto. sobre o qualaJllaDb.ã farei 0Sr4LúcioAlcântara-Concede-meV.Ex•umaparte? 
um discurso aqui no plenário: a estruturaçãO e fortale<:imento da ~ O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA . Ouço V. Ex• com 
Receita Federal. bem como a valorização dos seus quadros técni- prazer. 

_c:ps. Sr. ~jdente, srs e Srs. Senadores,; no momentoy o Co]l.gres- O Sr. Lúcio Alcântar~: -' QUço- atentamente-o discUrso de 
so Nacional aprecia uma medida provisória do Governo Federal V. Ex• e tenho o maior empenho em apoiar o Govein() do Presi
que discute a dim.iD.Uição de salários dos téciiicns e fiSCais da Re- dente Fernando Henrique Cardo.so. fazendo com que: Sua Excelên
ceita Federal, através da dim.iD.uição da RA VE:. Quereinos amanhã cia atinja os seus grandes objetivos. Mas, em matéria tnlmtãWt. 
colocar esse assunto em pauta, porque entendemos que, ao lado da em matéria de repartição de reilda entre a União, os Estados e -os 
modernização e da nova legislação tn"butária bmsileir.à. é preciso Municípios, é evidente que precisamos ter cautéla. cuidado. O-Se
que a Receita Federal, em vez de ser sucateadao seja estrunrrada e cretário Everardo Maciel é um.hOmem público _da maior compe
fortalecida. inclusive nos seus quadros técnicos e seu processo re- tência. Tenho por ele uma grande estima pessoaL Entendo que tO
muneratório. Parabenizo V. Ex' pelas suas colocações. Sem dúvi- dos esses prooedimentos de simplificação do Imposto de Renda e
da alguma; esse é um ponto fundaii:lental que" o País e O GoVelno de eliminação dos dispositivos legais que permitem reduzir paga
Federal precisam resolver de imediato. · men1o do Imposto de Renda das _empresas vão contriWir para a 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ~- Agcideço- o aparte melhoria da arrecadação. Mas tenho alguma preocupação quanto 
de V. Ex•. Estou absolutamente de acordo com suas consideração. ao reflexo dessas reformas nos· Estados. E o Senado Fedeml, pela 
mas. maiS uinã. vez. qUeria sublinhar o fato de que isso é inédito na sua pr6pria ilatu.reza, pela sua missão constiblcional. tem o dever 
bist6ria da burocracia btasileira e na histÓria da. nossa política tri- · de se debruçai sobre isso. Estou áinda estudando, com maior deta
butária:- a coragem de, ao buscar um: aumento de auecad.ação, sim- lhe. essa proposta de reforma tributária. mas. aparentemente. é 
plificar procedimentos,. diminuir alíquotas e isenções que. é claro. uma reforma antifederativa, que diminui muito o espaço de ma:nõ
constitueni Õ ca:nlinho mais fácil e simples pára combater a sane- bra dos Estados em- matéria tributária e concentra demais na 
gação. O aumento da base tributária e um imposiõ mais justO, j.In- Unlão. InClusive há uma espécie de federal.ização dO ICMS; etC. 
tos, vão contribuir para um aumento de arrecadação. TeDho, como mDitos outros Senadores têm. como V. Ex• também. 

Há um segundo ponto que gostaria de registrar nesta tarde; mostrado grande empenho no grupo de Senadores em defesa do 
Antecipando, talvez, um debate que será obrigatório no plenário Ceniro-Oeste, .Xi)ressado minha preocupação ein relação às -poli ti
do Senado: trata-se do Fundo Social de Emexgêncía. cas regionais. Entendo que o Governo deveria. assumí:r isso: O 

Eu começaria dizendo que o Fundo Social de i!meiEência Fundo Social de Emeigência é fundo de equihõrio orçamentário, 
tem pelo menos dois erros graves: o-primefrO;QUe ele não é social fundo que visa jlstamente reduzir o déficít público. e ísso signifiCa 
e o segundo, que ele não é de emergência. Mas o en:o básicO do uma redllção nas receitas dos Estados. V. Ex .. falou na questão das. 
nome não pode levar-nos a um desvio de interpretação do seu ob- transferências constirucionais obrigatórias. Então, -oonseqüente
jeto. Na verdade, o Fundo Social de Emergência é um fundo de es- mente. vai cair o Fundo de Participação. A União também t~ 
tabilização da economia absolutamente necessário para que se dado incentivos generosos, como a medida provisória que defmiu 
possa fugir de deteiiiLiDados repasses automáticos e para dar uma a política da indústria automotiva. Nesse caso, está embutido um 
contribuição decisiva ao equihôrio das contas públicas, mas de grande incentivo às custas do- IPL Essas reformas •. portanto. têm 
forma temporária. E por que tem~? POrque D.o iustanre irm que ser anaiisadas no séru aSpecto global. Vamo-nos debruyar sO.. 



602 ANAIS DO SENADO FEDERAL Agosto de 1995 

bre elas, estudá-las e ter boa vontade nos Se1JS objetivos gerais, que 
interessam ao País como um tOdO, -maS é preciso cuidado com os 
reflexos dessas reforiíias ,Alnto_ aoS Esta~_os. principalmente aque
les mais pobres. aqueles das regiões menos desenvolvidas. Essa 
questão do FUhdo Social de Emergência também demanda uma 
análise cuidadosa da nossa parte. O GOVemõ tem a obrigaçãO de 
acenar com algum tiJX> de compensação para os Estados mais po
bres ao propor essas mudanças na política tributária -e orÇã.mentá
ria. Numa reunião há uns dias atrás - e V. Ex• se enco.otra.va pre
sente -, constatamos todos a situação de penúria -aos Estados-. Por 
Ínn, de todos os instrumentos legais que foram baixados. não co; 
nheço nenhum que venha em socorro das regiões mais pobres.- E 
preciso colocar isso como forma- de colaborar com o Governo, a 
ÍlDl de que ele possa examinar e criar mecaiúSmoS ·coiiipéiisat6rlos 
para esses Estados e parn essas regiões. -

O SR. JOSit ROBERTO ARRUDA· Agradeço o aparte 
de V. Ex•, Senador Lúcio Alcãlrt.m. Gostaria de fazer três comen
tários sobre tres partes distintas do seu aparte muito opornmo. 

O primeiro deJes é a minha cOncordância no que diz respei
to à competência do Secretário Everm:do Maciel e à. oportunidade 
das propostas de simplificação dó IrilpOStó de- Renda de Pessoas 
Jurídicas e Pessoas F'lSfcas. - -- ---

- O segundo comentário que teDho a fazer, aproveitando o 
aparte de V. Ex", é no sentido de fazer uma proposta pública-. 

O.SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador José Rober
to Airuda, peço licença para interromper V. Exa a fnn de.convidar 
o Senador José Eduardo Outra para fazer parte da Mesa. 

O SR. Josit ROBERTO ARRUDA. Pois DãO. Sr. Presidellte. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • O segriildo comen

tário. Senador Lúcio Alcântara, vou aproveitar o aparte de V. Exa 
para lançar aqui uma proposta pública que acaba com a hipocrisia. 

"""Vamos logo mudar o nome desse Fundo. Ele não é social, nem é · 
de emergência. Aínda bem que se comprOu gõla.ba.da.-Fico mtiit6-
preocupado se, daqui a pouco, ele servir para comprar- matmelada. 
Se ele é um fundo de estabilização económica, que sCja tratado 
como taL Até porque os números oficiais revelam que 88,3% des
se fundo de estabilizaçãO ecoriômica, que :õ.O ano de 1994 foi de 
R$12,501 bilhões, 88,3%. iepito. foram aplicados na educação, na 
saúde e nos incentivOs. à agricultura. _ _ 

Ora. se ele é fundamental para. cumprir as atividades do Es
tado e pam não gerar déficit público, temporariamente, até que se 
complete a refotma a fisCal brasileira, vamos tratá-lo como tal. 

Por último, Senador Lúcio Alcântara, eu penso que é da 
maior importância a reflexãO de V. Ex•. Se nw:na_coluna,, computa
mos perdas paia os Estados, recorrentes da modificação fiscal que 
se propõe? de outro lado, temos que computar ganhos. E esse saldo 
não poderá Ser igual para todas as regiões brasileiras. Esse é o 
grande engano de todos os modelos de desenvolvimento que se 
sucederam neste País desde os anos SU. As regiões mais pobres, as 
regiões menos desenvolvidas, as_.regiões de.mograficamente meno
res, é que devem receber mais :recursos. Os modelos de desenvol
-.·imento econômioo usados no Brasil, em diferentes períodos de 
governo, foram,. todos eles, por concepção, concentradores. Dá-se 
mais dinheiro -onde se produz mais e onde se tem mais gente. 

Na verdade. todos os paises do mundo que conseguiram 
equilibr.u" suas populações nas diversas regiões, é claro, incentiva
ram as regiões mais pobres em detrimento das mais ricas e não o 
contrário, como acontece no- Brasil. 

O S['.CarlosBezerra- V. Ex.a me peiDJ.iteum aparte? 
OSR..JOSÉROBERTO ARRUDA-Clu(b V.E<'a:m!IWoJD"'" 
O Sr. Carlos Bezerra • Senador Jooé Roberto Arruda. V. 

Ex• está sendo muito feliz no seu pronunciamento ao tratar de uma 

das _questões mais graves deste Pais. Enquanto o Brasil não co_rri
gir essa questão. não vamos ser um País desenvolvido. V. Ex"l~ 
bra muito bem que todos os países _do mundo têm critérios para 
isso. Quero citar a Alemanha como exemplo, onde __ os Estados 
mais ricos pagám uma quãntidade muito grande para utri fundo 
para desenvolver suas regiões mais atrasadas. Os governantes fi
cam contrariados, ·mas são obrigadOs a· pagar. Foi esse fundo que 
prOpiciou à Alemanha o estágio de desenvolvimento em que se en
contra hoje. Além do grande trabalho de desenvolvimento indus
trial que a Alemanha fez. se não fosse esse outro ingrediente que 
eles criaram bá muito _tempo e que vem sendo aplicado no país de 
forma correta. precisa. a Alemanha não seria o que é hoje. No Bra
sil, o que fazemos é aumentar cada vez mais as desigualdades re. 
gionais. As políticas adotadas- e V. Ex• está correto-, ao longo do 
te-mpo, ao invés de minfmlzar, de COirigir essa questão, tendem a 
aumentar as desigualdades. Portanto., parabéns a V. Ex" por levan
tar tema de t.a:man.b.a importância na tarde de hoje oa tnbuna do 
Senado. Muito obri_sado. · 

O SR. JOSE ROBERTO ARRUDA • Muito obrigado. Se. 
nador Carlos Bezezra._ V. Ex•. como governador e como grande li
derança do Centro-Oeste_ _brasileiro, sabe como ninguém que não 
poàeremos mais ficar esperando. de Oraços cruzados, que haja 
uma política de desenvolvimento regional no Brasil oriunda da 
tecnocracia. 

O Senado é o princípio do federalismo. Mais do que o prin
cípio, ele é o símbolo da Federação. Or.t, cabem ao Senado Fede-__ 
ral e devem partir daqui políticas que incentivem modelos de des
concentração de renda, de contenção das migrações e d.iminuição 
das gravíssimas diferenças regionais que existem niste País. 

..... Gostaria de citar apenas um exemplo. Quando se tentou, al
guns anos éitrás. construir a Ferrovia Norte-Sul. que considero um 
dos marcos mais importaiites_da tentativa de_ interioriia.Ção do nos- -
so desenvolvimento, talvez a mais importante depois da constru
Ção de Brasília, çsse eventO foi cercado de todas as c:dtica possi:
veis. vindas daqueles que, no Govemo ou fOra dele. não se interes
sam pelo desenvolvimento equilihiado do País. 

O Sr. Ney Su~- V. Ex" me permite um aparte? 
O SR. JOSÉ ROBERTO "ARRUDA - Com o maior pra· ~ 

zer, Senador Ney Suassuna. · . . 
O S['. Ney Suassuna- SenadCQ: Anuda., a colocação de V .... 

Ex.• nesla tarde é de uma iinportância muito grande. Realmente-e 
preciso haver urila política de desenvolvimento. Se for aplicado o 
Plano Social de Emergência e também a refonna trilxltária.. a Pa
môa, que já é um Estado com muitos problemas, perderá exala
mente um mês de arrecadação, R$50 milhões. Nós não temos o 
poder do Estado de São Paulo, que cOnsegue negociar a dívida 
dando bens. N'ao_ estou nem apresentando a questão como fez o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, referindo-se ao aeroporto. 
Mas. se _!-ivéssemos, cOm certeza irlamos dar o Parque Solano de 
Lucena, o açude velho de_ Campina Gr.mde, oU trOcar títUlos imo
biliálj.os. E conseguiríamos fazê-lo, como EsiaQ.os que ~ im: _ 
prensa e poder conseguem. Porém,- se não for levada em conta 
uma política de desenvolvimento, mmca vamos sair do estágio em 
que estamos. Por isso_ é ~ssário que seja levada a sério a ponde
ração de V. Ex•, e_ que nós consigamos, neste País, fazer uma polí~ 
tica de desenvolvimept9• Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA. EU agxadeço a oon~ 
tribuição de V. Ex.•, Senador Ney Suassuna. e gostaria também de 
fazer dois çomentários sobre as suas idéias. A :Primeira delas é 
que. no que diz respeito à reforma tributária, é claro que eia em sl : 
já contém a possibilidade de fundos de compensação. O que n6s 
temos que, fazer de forma muito clara, até para. que ela teoha con
dições políticas de ser aprovada. é examinar caso a caso, Unida~e 
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por Unidade da Federação, e ter a consciência - e muítas vezes não 
se tem- de ver coluna de perdas de um lado e coluna de ganhos de 
outro e, pelo menos, ter uma conta sem perdas e sem ganhos para 
cada Unidade da Federação. Isso é fundamental, mas sem perder 
de vista que o PaíS precisa da refoliJla flscal. Ele precisa modern
izar os seus procedimentos tributários e diminuir o preço do que s_e 
chama custo Brasil. Arnalmente, o Governo Federal está consu
mindo 99.,2% de todas as suas receitas em despesas automáticas: 
ou folha de pessoal e custeio ou repasses automáticos. Então, é 
claro, um regime presidencialista - e eslá aqui o Presidente José 
Samey com a experiência de quem viveu esse problema - não 
pode ter condições de entabular um modelo de desenvolvimento, 
tendo discernimento sobre parcela tão pcruco significativa da recei
ta bruta nacionaL Esse é o primeiro problema. 

A segunda questão diz respeito às desigualdades regionais. 
sobre as quais muito tenho refletido. Grande parte da miDha· vida 
como engetlbeiro passei t:mbalhando e eswdando essas questões e 
chego à seguiot.e conclusão, que acho simples: nos anos 50, quan
do se construiu BrasíJ..i.3., o-Presidente Juscelino Kubitschek, com a 
capacidade que tinha de coÍJ.vencimento, Dão explicaVa para o Bra
sil que Brasília iria ser construída para ser uma cidade bonitinha 
com cara de capitaL Ele dizia que Brasília era muito mais do que 
isso; dizia que era o marco. o ponr:o de interiorização do desenvol
vimento nacional 

Antes de Brasllia. o mapa econômico e demográfico bzasi
leiro era litorâneo. vivíamos tcdos os brasileiros numa estreita -
estreita usada em duplo sentido - faixa de terra entre o Oceano 
Atlântico e a Serra do Mar. 

Ora. demoramos quatrocentos e cinqUenta anos de história 
política brasileira para alcançar o Centro-Oeste, para conquistar o 
nosso próprio ten::itório da única fonoa. que se pode conquistá-lo, 

_que é com o desenvolvimento. 
Pessoas do Brasil inteiro acreditaram nesse sonho - o que é 

a força de uma idéia! Mais ·oo que construir Brasília, lançava-se 
aqui um pólo de desenvolvimento do interior do BrasiL Mas o que 
ocorreu de fato é que., depois da construção de Brasília. ao invés 
de se induzir o desenvolvimento econêm.ico a partir daqUi,. Brasília 
ficou sendo um oásis em tetmos de qualidade de vida no centro de 
uma região eCononii.cameiJte desértica e socfalmente iD.jusla.. Foi 
apenas mais um centro urbano depositário de migrações, estas por 
sinal conseqüênciaS, mais uma vez.- da injusta distri.OOição de ren
da. 

Ora, a minha conclusão é simples. Wao ãdiant.a mais sonhar 
que projetes isolados da SUDENE, incentivos ftscais de bancos de 
desenvolvimento e qualquer oUtro tipo de iniciativa setorial vão 
inverter esse vetor cruel da concentração de gente, da concentra
ção de renda e, também, da concellllação de miséria nas grandes 
cidades brasileiras. 

Creio que este é o :ri:J.ol:nento de o senado Federal refletir so
bre isso. Esta Casa tem 81 Stmadores.. São Paulo. com a sua pro
dutividade. com a sua riqueza, seu exemplo de t.:rabaJho e sua gran
de massa populacional, tem aqui 3 Senadores. A Par:u'ba, com seus 
açudes, seus problemas econômicos, também tem 3 Senadores. 
Aqui. nesta Casa, pode ser exercido o princípio Jedexa.tivo. Talvez 
a principal missão do Senado no campo econômico seja justamen-: 
te evitar essa concentração de renda, desconcentrar -o mOdelo de 
desenvolvimento econõmico brasileiro. 

O senador Carlos Bezena, o Senador !ris Rezende e alguns 
outros Senadores, que exerceram mandatos de Governador. eco
nhecem como ninguém o problema. tiveram a iniciativa de reunii 
sete Govenladores da Região. Centro-Oeste e mais de setenla Par
lamentares. Levamos ao Presidente da República um projeto claro 
de desenvolvimento do oeste brasileirp. 

Existem projeteS segmentados já ao nível de detalhamento. 
O Banco Mundial e o Banco Interam.ericano de Desenvolvimento 
estão com as suas gavetas cheias de projetos seto~. Cumpre 
neste momen.EO fazer algo fundamental que é dar consecução ao 
conjunto de projetos num só, que seja integrado. que faça com: que 

. Brasília não·mais seja Vit.;ta de forma pejorittíva em todo o País; ao 
contrário. cumpra sua missão de desenvOlVimento ecOriômico- no 
BrasiL Dessa maneira, iremos co:é.quistar~ sem depredar, a~ 
nia, o Pantanal, preservando as suas belezas e riquezas naturais. 
mas usando a produtividade do cerrado, que as Pesquisas da EM-
BRAPAjáf=produtivo. _ 

O Sr. Carlos Bezerra- Pennite V. Exaumaparte? 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com prazer ouço 

V.Exa 
O Sr. Carlos Bezerra - Realmente, entregamos um docu

memo numa solenidade memorável Pela primeira vez. os :repre
senta.Dt.es da Região Centro-Oeste se reunicU:D. para debater -Seu 
grande problema, que é a falta de. lliiÍdade. As nossas Lideranças 
são muito paroquianas. Os reitores das universidades, o Secretáiio 
de Planejamento e os _Govema.dores elaboraram um docuxnepto 
pró-Centro-Oeste. O Governo está remetendo paza o Congresso 
Nacional o Orçamento para o próximo ano. Por isso, pedimos ao 
Presi~nte que designasse um coordenador da sua conf"Wl.Ça. al
guém cfulâmico, fora da hlrocracia estatal, para coordenar o pro
grama, a fnn de que não fosse mais um programa engavetado. A 
informação confidencial que tenho de um técnico de posição ele
vada no Planeja.mento é a de que as nossas reivindicações não es
tão no projeto de Orçamento do próximo ano. Solicito a interve-

- niência de V. Ex•, V ice-Líder do qovem~. no sentido de averiguar 
essa questão, instando o Ministéiio do Planejam.ento a colocar o 
que for viável de nossos pleitos no OJ:çamento do ano que vem.. 
Sei que o Presidente está disposto a :realizar o programa e tem rea
fnmado isso. Algumas medidas estão sendo viabilizadas, como a 
hidrovia Alaguaia-TocaiJ1ins, por uma ação do Presidente da Re
pública. inclusive com ·recursos japoneses e nossos. Outras obras 
também estão se~ delineadas para consecução em breve. Mas 
para o todo do projeto não tem praticamente nada no Orçamen~ 
do ano que vem. Eu pediria a intervenção de V. Exa nesse sentido. 
Muito obrigado pelo aparte; Senador José Roberto Anuda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito bem, Sena-' 
dor Carlos Bezena. Aproveito o aparte de V. Ex" par.t fazer duas 
conside<ações. A primeiia delas é a de que conheço suf"Iciente
mente bem. no exercício do seu mandato político. o Presidente da 
República, para saber que Sua Excelência Dão deseja que um 
Vice-Líder seu, que responda pelos projetos do Governo no con
gresso. flque apenas ~do "sim" a todas as atitudes do Governo 
Federal. Ao co.ntxário. Minha postura aqui se.tnp{e foi- e vai corifi
nuar sendo - até nas criticas construtivas, contribuir pan que visõ
es secrárias presentes dentro do Govemo· sejam alargadas em be
nefício do interesse nacional. 

Se o Orçamento da União não contém ~s ex~plos qp_e 
V. Exa cita e alguns outros, eventnaJmente, pela insensibilidade, 
ou pelo sectarismo da área de planejamento. eu serei o primeiro a 
convidar os Srs. SeDa.dores que conhecem o_ problema das desi
gualdades regionais para juntos. no exercício do nosso mandato. 
subscrevermos emendas que modifiquem esse Orçamento. para 
que ele contemple. efetivamente, uma ação de govemo. ainda que 
primária. neste primeiro ano, na inversão da ação de goveino em 
vista .do desejado equiliôrio naciooal. · 

O Sr. Carlos Bezerra- Senador José Roberto Anuda, não 
quis criticar o ·1\furistério do Planejam.ento. de medo algam. Talvez 
não tenha chegado lá. Não quero prejulgar ninguém; vou estar 
com o Ministro José Serra amanhã à tarde,. e falarei com S. Exa a 



604 ANAIS DO SENADO FEDERAL - Agosto de 1995 

respeito desse assunto. Também gostaria qile V. Ex• intetferisse no 
sentido de que os pleitos da nossa Região, o Centro-Oeste, fossem 
atendidos. o mínimo possíveL dentro do Orçamento. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Confesso a V. Ex' 
que. em se tratando da área do Planejamento, prefll"O atuar com 
meu mandato parlamentar e o farei. Nós do Senado, principalmen
te no Senado, que representamos o princípio federativo, não pode
mos mais fechar os olhos, quer seja na elaboração de orçamentos, 
quer seja na planifiCação de políticas pu1>!icas de desenvolvimen
to, que temos que inverter, pela primeira vez; temos que inverter a 
seta d_o desenvolvimento regional. 

Estou falando algo que talvez a um ouvinte :inenos atento 
pareceria que estou fazendo uma c:ótica a SãO Paolo ou ao Rio de 
Janeiro. Wao estoo. Ao COD.tr.írio, estou defendendo os paulistas, 
porque uma megalópole com 20 milhões de habitantes, dos quais 
mais de 12 vivem nas favelas, nos cortiços, nas peri.ferias. não é 
símbolo do País nem das cidades que desejamos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Petmir:e-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador José Robert.o Amlda? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- OuçccompxazerV. 
Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo SupUcy .. Eu gostaria de regislrar que den
tre- as diversas proposições que o Govemo ammcioo na área da re
forma tributária. uma que V. Ex• não mencioncu é justamente a 
que tem.um. ponto de cootato com a proposição "que O -partido dos 
Trnbalbadores também anunciará dentro de algnns dias. RefJIO-me 
à questão xelativa ao que está proposto pelo Governo,. ou seja. a in
clusão ''no art. 145 da Constituíção de par.igrnfo que faruharia à 
autoridade trihltária federnl, na forma da lei, requisitar infcxmaçõ
es sobre as operações ímanceiras dos contribuintes.'' Segundo arti
go publicado na Folha de S. Paulo, entiiUlado "Sigilo Bancário", 

_de autoria do Professor Paulo Nogueú:a Batista JR.: 

"·- o acesso da admiDistração tn"bu:tá.ria a essas in
for.mações é, inegavelmente, um elemento importante 
para a eficácia de sua atuação, especialmente em um 
país como o Brasil. em que a evasão fiscal é-~ signifi
cativa, alcançando níveis elevadíssimos-." 

"Por ootro lado, a regulamentação, em. nível in
fraconstilncional, das condições em que o Fisco pode ter 
acesso aos dados bancários do contribuinte deve ser feita 
de forma a evitar abusos por parte da autoridade pública. 
É preciso, poc exemplo, garantir a estrita. observância do 
sigilo fiscal, isto é, do princípio legal que obriga a auto
ridade tributária e seus servidores a não dar publicidade 
a dados de intimidade do contribninte.". 

Permitiria, sim. que a- administração fazendária pudesse, 
sempre que hoovesse indícios de abusos. de evasão, realizar a de
vida fiscalização. Em segundo lugar, Senador José Roberto Anu
da, eu gostaria de ponde= sobre o Imposto de Renda da Pessoa 
F'u>ica. Parece-nos correta a idéia de se terminar com isenções. 
ConfOIID.e V. Ex a inclicru, contêm e envolvem tantos abusos. Ago
ra, a idéia de uma alíquota única., da ordem de 10%, ou que seja 
15%, constitiif algo que contradiz com a necessidade premente, o 
objetivo fwidam.ental que está na Constítilição. art. 3°. m, de pro
movermos a melhoria da distribuição da renda, de terminarmos 
com as desigualdades sociais e regionaiS do País e enadicamlos a 
pobreza e a miséria. Considero importante a iniciativa que V. Ex• 
está tomando, anunciada hoje e em outras opa1llllidades, na Co
missão de Educação, quando mencionou seu propósito de incluir 
na Lei de Diretiizes e Bases que as famílias, cujas rendas não atinM 
jain um certo patamar, possam receber um complemento de renda, 
uma vez assegurados que seus filllos, .até os 14 anos, estejam freM 

qüentando a escola. Tal iniciativa guarda relação com a proposiM 
çãO, com a experiência do Governador Cristovam Buarque, instíM 
b.lída no Distrito Federal e que vem sendo ampliada mês a mês no 
Programa Bolsa/Educação, já atingindo Campinas-SP, com o Pre=. 
feitCiJosé Roberto Magalhães Teixeira. Também em Salvador, a 
Prefeita Lídice da Mata sancionoo lei nesta direção~ no último dia 
3 de agosto. Agradeço a gentileza de V~ Er por ter-me dito, hoje, 
que gostaria de dialogar sobre este ponto, quando V. Ex.• tinha ou 
tem em princípio a idéia de que tal proposição deva ater-se apenas 
aos municípios de até 50 mil habitantes. Por que avalio que esta 
restrição não precisaria existir, e talvez até implicasse dificuldades 

_constitucionais paia sua aprovação? Afmal de contas, os cidadãos 
que se encontram em condições de miserabilidade, de indigência, 
estão, como V. Ex• acaba de assinalar, em praticamente todos os 
lugares deste País, com algumas exceções. Para as ilhas de prospe
ridade, de progresso intenso, movem-se os migrantes em busca de 
oporb.Inidades e, muitas vezes, em situações extremamente precá
rias. Na medida em que instituinnos no Brasil um Programa de 
Garantia de Renda Minillia ãs pessOOs cuja rerida não atinja certO
patamar, bem como assegurarmos aos brasileiros o princípio seM
gundo o qual todas as pessoas residentes no País téi:tbam o direitO 
de usufruir do patrimônio desta Nação. com o mínimo de rendi
mento, qualquer que seja o lugar. seja no interior do Acre, do 
Piaui. do Rio Grande do Sul, seja aqui em Brazlândía, na Ceilân
dia, no Paranoá ou em Porto Alegre, nos morros do Rio de Janei
ro, em qualquer lugar de Salvador oo de São Paulo, a pessoa terá 
aquele beneficio como a1go que deve compor os direitos à cidada
nia. Penso que poderemos avançar nessa direção; avalio que será 
muito importante o diálogo que se travará a respeito desses temas, 

-nos pr6ximos meses, no Congresso NacionaL 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Muito obrigado. Se
nador Eduardo Suplicy. Eu gostaria--de comentar três pontos enfo
cados no aparte d ... e V. Ex&.; 

Quanto ao sígilo f!SCal. penso como V. Ex•. até porque to
dos sabemos que no Brasil de hoje. por mecanismos infon:oais, ex:.. 
tra-oficiais, abre-se o sigilQ bancário em condições absolutamente 
inadequadas. Prefrro que elas estejam contidas na lei e sejam aber~ 
tas quando de direito e por quem de direito, na forma da lei. -

No que se refere ao Imposto de Renda de Pessoa Fisica e ao .... 
comentário que V. Ex_• faz sobre a alíquota de 15%, parece-me que 
este número foi colocado apenas como patamar de concordância, 
podendo haver variações, pelas primeiras leiruras que fiZ do proje:' 1 

to de reforma tributária. Estou de acordo com_ V. Ex• quanto ào ' 
fato de este ser um dos pontos fundamentais da discussão quef ' 
dará no Congresso NacionaL · 

Por último, quanto à questão da LDB. obviamente estoo 
não s6 aberto como propbrido o diálogo com V. Ex"", que, como 
Parlamentar, se notabilizou pela defesa da renda mínima no Brasil. 
e também com o Semdor Ney Suassuna, que tem um projeto nessa 
cllieção·. Insisto que é preciso confluir algumas variáveis. na minha 
modesta maneira de ver. Estou de acordo com o fato de, nos dez 
anos em que a LDB contempla como sendo os dez anos da Educa~ 
ção, através da bolsa escolar para as famílias carentes, termos o in
centivo à escola. desde que as crianças de 7 a 14 anos tenham pelo 
menos 90% de assiduidade. 

Mas por que concentrar essa bolsa-educação, que é uma 
complementação de renda mínima, apenas nos municípios com 
população iuferior a 50 mil habitantes? Justamente pala fazer um 
vetor de política p.íblica que contenha a migração. No instante em 
que fizéssemos isso de forma abt:angente, est.arlamos. mais uma 
vez, fazendo uma política igual ã população existente e diferente 
daquela desejada. 
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Pensp que esta é uma oporttmidade fundamental para tentar tados; onde as diferenças regionais poderiam ser supridas. Na atual 
flxar as f'anlilias brasileiras na sua origem. no interior deste País, proposta, quando se apresenta um sistema tnOutário como- ,se o 
desincentivando, desestimulando, cada vez mais, a inj.lsta fixação Brasil fosse quase igual de DOrte a su4 de leste a oeste, propõe--se, 
dessas famílias nas periferias das grandes cidades. Esse seria um a partir. creio eu, do Mmistério do Planejamento, que a fiXação de 
primeiro avanço no modelo de inversão das coaentes migratórias. alíquotas seja feita por 3/4 do Plenário do Senado. Ou seja, não há 
Mas V~ Ex• estuda isso há tantos anos, notabilizou-se na defesa mudança possíveL A fiXaÇão que a leí vieT prever ficará defmitiva. 
dessa tese e certamente quero muito ouvi-lo. Esse diálogo e essa A .Federação ficará prisioneira. Neste plenário, a Federação não 
troca de idéias serão muito im.pófta.nles. podeiá. de verdade, ser disaJtida. Esse tipo de preocupação eu 

Mais do que isso,. penso que a Lei de Diretrizes e Bases, re- guardo. E quero incorpxá-la ao bri.Ibante discurso de V. Ex• nesta 
metida hoje pela Comissão de Educação ao plenário do Senado, tarde. Ern o que tinha a dizer, nobre Senad<r José Roberto Anuda. 
pode significar o momento fundamen~ de discussões nesta Casa O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, Se
de uma politica social p:ua este Pals. E o momento de o Govemo nador José Agripino. Gostaria de agraderer-!he por este aparte, em 
efetivamerite inVestir na Educação braSileha.. Sobre esse tema e so- primeiro lugar, porque V. Ex• nos dá a oportunidade de lembrar o 
bte essas emendas e outras que trarei ao plenário, vou fazer, na piOD.llilCÍamento que fez na semana passada em que enfocou. com 
pnSxima. semana. um piOtlUDciamento espeCí.ficó. Parece-me fun- riqueza de d;idos e com a experiência de ex-Governador. os pro-
damentãi abrirmos essa discussão, que acho que vai ser umito rica.. blemas das desigualdades regionais neste País. ~ 
muito fértil e extremamente importante pant o País que todos nós O segundo ponto que V. Ex .. apresenta talvez dev~ ele sim. 
desejamos OODSIIUir. fechar es1e meu ~ Talvez este seja o ponto mais 

·Agradeço o apai:te <1• V. Ex' importante deste início de discussão de reforma tributária, reforma 
O Sr. José Agripino - Senador José Roberto Anuda, V. adminislnltiva, refonna fJSCa! e refOima de Estado. Por quê? Por-

Ex .. me concede um aparte? que a pl'OIX)Sta. vinda do Govemo Fedttal tem um~ acerto. que 
O SR- JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Ouço V. Ex' é o de tra= pam o plenário do Senado Fedetal decisões que hoje. 

. O Sr. José Agripino - Queria inicialmente cumprimentar pela sua importância, não poderiam estar sendo tomadas oo f6rum 
V. Ex .. pela abrangência. do seu pronunciamento. V. Ex• começou técnico do CONFAZ OwJtjmraria existindo o CONFAZ,. para supri-
falando ·sobre a refama tributária, mas, na verdade, está fazendo mir dúvidas e ·pam gerir os problemas do dia-a- dia da """""Dia inte
uma avaliação global das in~stiças sociais do Brasil e IIaçando restadual. Mas o Senado Fedezal, ele, sim, representante da Fedeta
uma fotografia mnltifaoetada da situação que atiavessa o B=il ção, é que deve tomar as decisões macro, as gzandes decisões, no que 
nas suas divetsas regiões. TOdos nós sabemos, Senador Amlda, respeita à politica ln"hutária. acabando, dessa fama, com a pemiciosa• 
que. há muito tempo neste País, os investimentos estão sendo rea- ... guena fiscal entre Unidades da Fedetação. 
lizados à custa da geração de inflação, por demandarem endivida- Ao trazei" p:ua o Senado este poder politico e discricionário 
mento intemo ou extemo. Há muito tempo que o País não produz de tomar a decisão nos campos tributários e fiSCal. parece-me _ _gue 

-SUperávit orçamentário capaz-àe xesponder por investimentos que a proposta comete um acerto. Comete também um equívoco. que é 
produzam justiça social. O equih'brio s6 viiá a Partir da aprovação o de engessar essas decisões no plenário do Senado por um quo-
de refonnas que estão em discussão, quais sejam, a reforma tribu- rum que efetivalnente pão faz jus â tradição da pnSpria Casa nem 
!ária, a reforma adminislr.niva é a refornla previdenciária. E V. fazjusàcomposiçãodaFederação. 
Ex• coloca com muita propriedade a qUestão da ref<Jm!3. triOOtária · Como V. Ex .. teve a bondade de i.ncorpomr seu aparte ao 
e como deve ser encamitiliada para que se produzam condições de meu prommciamento, eu 'gostaria de me juntar a V. &• para, des
se ptaticar justiça soclal. ou seja, aplicar nas regiões onde a renda de logo, de público, encerrando este meu pmlliiDClamento, propor 
seja múüma, onde as condições de emprego são mais favoráveis. que façamos juntos uma enÍench à refOima tributária, modif"lCalldo_ 
V. Ex .. com muita paciência ouviu .o pronunciamento que aqui fiz -esse quomm. Efetiva..menie. vamos iestabeteeei Cóm iSso o prinCí
na semana passada, e é testemunha da preocupição que tenho. De- pio federativo. que deve prevalecer nas decisões tributárias. que 
clarei que planejamento neste País há muito tempo não existe e, esta Casa. a partir dessa reforma. passará a ter. 
quando existe, 6 para cortar vetbas, p:ua f""'r cortes em investi- Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão. Muito 
mentos. Falei da necessidade de se retomJor o processo de plaueja- ohtigado, Sili. Senadores. 
mento no País e sugeri que, no momento çni que o Pais se prepara Durank o discurso do Sr. Jcsé Roberto Arruda. o 
para receber investimentos de capital de risco, elaboiássemos um Sr. José Sarney, Presidentl:. ddxa a cadeira da presi-
mapa. de oportunidades de investimentos viáveis_ e rentáveis, re- dência. que é ocupada pelo Sr. Teotonú; Vilela Filho, ]" 
gião por região, EStadO por Estado, a fnn de que a economia, pela Vice-Presidente. 
sua pujança e pela sua capacidade de competir por eficiência, pos- O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Concedo a 
sa gerar emprego a partir do capital privado. Acho que esse é o palavra ao Senador Renan Calheiros. · 
modelo que temos que persegllii: num primeiro momento. No que O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço a palavra 
diz respeito à reforma tributária, quero registrar, colno comribui- · para uma comnnkaçãn inadiável. 
ção à fala de V. Ex', uma preocupação que tenho. Creio que se O SR- PRESIDENTE (Teotonio Vllela Filho)- Para unia 
está produzindo uma proposta de reforma tributária um tanto comunicação ínadiivel, coneedo a palavra, por cinco minutos, ao 
quanto sectária. com uma visão 1ocaiizada; ouso dizer até voltada Senador Romero Jucá.. 
p:ua a região mais desenvolvida do Pals. E digo isso por ter enxer- O SR. ROMERO JUCÁ (PFL.RR. Pam uma comunicação 
gado na proposta da revisão da reforma ln'butária um item que foi ínadiivel. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
objeto de muita discussão por ocasião da Revisão ConStitucional nadares, desde que assumi. mediante prommciamentos e por inter· 
da qual participei em 1988. A fixação das aJíquotas do ICMS, que médio da minha ação parlamentar neste plenário e no Governo 
é o impostO dos Estados, ao Cmal de muita disa'ssão, temriDou por federal, teDho lutado para ampliar o Mercosul. no sentido de 
ser definida a partir de um quorum de metade mais um, maioria que deixe esse mêcanismo de ateDder somente aos paíSes do sul 
absoluta. Ou seja. nesta Casa, que representa a Federação, poder- do Mercosol e se destine a integrar todo o Continente da A.m.é-
se-ia, por maioria simples, maioria :maiS u~ rJXãr alí(Juotas de Es- rica do Sul. 
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Tenho batido nessa tecla e, como membro da Comissão do 
Mercosul, tenho levado até o Govemo federal e até ao Itamaraty, 
especificamente, as gestões necessárias para que esse encamíriha
mento seja tomado. Tenho nos meus discursos falado da importân
cia da entrada do norte do Mercosul; ou seja, da Venezuela, da 
Colômbia, enfim .. de todos: O& países que formam o Pacto Andino, 
na integração do Meroosul E tenho dito que essa integração seria 
impOrtmte pata o Norte do Brasil, pata o Estado de Roraima, pata 
o Estado do Amazooas, pata todos os Estados do Norte. 

Mas quero aqui boje fazer uma observação que considero 
impOrtante. A integração do Norte do Mercosul a esse processo é 
importante não só para o Norte mas também para o Noroeste. 
Como prova disso, quero aqui registrar os entendimentos que fo
:mm mantidos pelo Govemo de PemamWco através dos secretá
rios de e do Secretário de Indústria e Comércio, no eDlendimento 
cem a Venezuela.. com a Pedveza, Companhia Venemelana de Pe
tróleo, para que fosse fmanciada em Pernambuco uma refmaria de 
petróleo, com a participação da Pedveza venemelana e da Petro-
bms. . • 

Esses entendimentoS foram iníciados e praticamente bem 
encamiDbados, esta se~ na Veneznela, em Caracas, p:rrrepre
sentames do Governo pernambucano e representantes do Governo 
b!:asileiro, através do Itamaraty. Sem dúvida net!huma, essa é uma 
nOtícia anspiciOsa., porque demomtra que a integração da Vené
zuela e dos países do Pacto Andino ao Mercom vem suprir uma 
laama de desenvolvimento no Norte e no Ncmleste. 

Eu gostaria aqu~ eiil rápidas palavras, de parabenizar o Go
verno dC Pem.ambuco por esses entendimentos e de registrar, mais 
uma vei. o apelo ao ltamaraty e ao Governo brasileiro para que 
agi.lizem os entendimentos no sentido de viabilizar. num primeiro 
estágio, as áreas ci:>IIlQilS de livre comérciõ -do Mercosul com a Ve-

-DCZDela e com o restante dos países do Pacto Alldino; e, n:um se
gundo passo, a ,U integração· do Mercosul em todos os países da 
América do SuL ' • 

Esse é um fato auspicioSo; Esse enteridimento abre portas 
importantes para a eConomia do Noxdeste e para a ecenomia do 
Norte, e eu não poderia deiXar, ComO seriaaõr de roraima e como 
participante do Mercosul, de registr.l-lo na tmle de boje. . 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)· Concedo a 
palavra ao Senador Renan CalheiroS: 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDI~·AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presideote, Sr's e Srs. Senadores, o fato 
político mais relevante da atualidade brasileim é, -sem dúvida algu
ma, o conjunto das refonnas coostitucion.a,is·- tributária. adminis
trativa e do Estado - que o Executivo submeteu. na última quarta-
feira, à apreciação deste Congresso. · 

Hoje· discuto a primeiia delas. . 
A refonrii tributária enseja', desde já, uma preciosa oportu· 

nidade para que o Senado, Casa da Federação, cooverta-se no foro 
maior de um debate destinado a-·equiJilnr os interesses legítimos 
dos Estados com as gem>ínas aspirações do conjmto desta Nação 
a uma nova ordem f1SC2l. mais justa, mais equânime e conducente 
ao desenvolvimento han:nônico e integrado. 

Apenas o Senado Federal, com a participação efetiva de 
seus 81 membros, terá condições de implantar obra de engenharia 
política que cotnpOilha os int=ses da União, dos Estados e tam-
bém dos Municipios. · -

Isso flCOU claro com a experiência dos úhimos meses, quan
do sucessivos "balões de ensaio" foram lançadoS' pelas autoridades 
econômicas, a. ftm de antecipar as reações da op!iiião_pública. A 
idéia da refonna tribltária por si s6 evocoo. longo"s e dificeis emba-

. tes, envolvendo a federalização do ICMS, a guerra fiSCal por in-

vestimentos e outras questões, Sr. Presidente, igualmente polêmi
cas. 

Entre parêntesis, forçoso é notar que a opinião pública s6 
não p:xleria antever o radicalismo de dois_dispositivos embutidos 
na proposta. 

O primeiro deles, facultando à autoridade tributária federal 
a imposiÇão de empréstimo compulsório sobre os frutos da ativi
dade eoonômica na sociedade, "em razão da cao.junblra que exija a 
absorção tempotária do poder aquisitivo" - como diz o Governo. 

O segundo, autorizando a quebrn de sigilo bancário de con
tribuintes sob investigação. independentemente da existência de 
processo judicial. 

Em contrapartida, Sr. Presidente. o Governo foi incapaz de 
prever a reação contrária a ambas em sua pr6pria base parlamentar 
de apoio. Na Câmam dos Deputados, Par!amentB:res do PFL e do 
PSDB chegarnm mesmo a se perguntar se o compuls6rio e a que
bra do sigilo não seriam "OOdes" ali colocados com o frto exchlsi
vo de fortalecer a posição negociadora do Governo; com a reti:rada 
de ambos mais adiante. Tais: observadores, no entanto, foram unâ
nimes em considerar essa manobra como de eficácia duvidosa. 

Apenas para encerrar este comentário tópico e. em seguida. 
voltar à análise do impacto da refonna tributária no sistema fede
rativo marcado :[X)!" profundas disparidades regionais - tema central 
deste pronunciamento -.. chamo a atenção desta Casa para dois 
pootos. 

No que respeita ao sigilo bancário, constitui este u'n:ia ga
rantia das pessoas ÍlSicas e jurídicas contra as ingerências abusivas 
de agente do Poder Público no Brasil e no mundo. Urge, portanto. 

_encaminhar essa delicada questão com todo o cuidado, para preve
nir abusos e injustiças. 

Se. apesar dessas expressas determinações., os vazamentos 
de informações bancárias e ttibutárias com segundas intenções po
líticas ou pessoais cooti.nn3m, avaliem, senhoras e senhores. as 
oonseqüências de> uma oficialização da quebra do sigilo bancário; 
cooseqüências inquisitofiais e policialescas, sem dúvida! 

·Q.tanto à cobrança ·do compulsório destinado a reduzir o 
consumo, parece que as equipes ~ômicas que se sucedem nos 
Governos de nossa Repóblica de sempre não perdem o triste hábi
to de castigar a população ti:abalhadora e sofrida pelos seus pl'ó
prios fracassos no gerenciamento de agregados monetários. reser-
vas cambiais e ·outras variáveis macroeconômicas. A atual equipe 
económica, Sr. Presidente. insiste numa velha e desm.omlizada te
cla. Desde 1987. a União contraiu com o contribUinte brasileiro 
uma dívida colossal da Oidem de aproximadamente R$6 bilhões 
(seis bilhões de reais), em compulsórios criados e não devolvidos. 

Na verdade. Sr. Presidente. medidas extremas como essas, 
bem assim a obstinação governamental em prorrogar o Fundo So
cial de Emergência. evidenciam o incómodo paradoxo no discurso 
federal. 

Afmal. se o País vive hoje no marco da mais estrita austeri
dade fiscal, com a folha de pagamento do funcionalismo sob con
trole e as contas p6:blicas saneadas, conforme declarou o pr6prio 
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. em sua en· 
trevista coletiva do último dia 21. por que, então. o Governo insis
te no Fundo Social de Emergência e em um projeto de depósitos 
compulsórios evocativos de uma economia de guerra? 

Mas dizia eu que esta Casa deveria constituir~se no pólo ca-
- talisador do debate e encaminhamento da questão tribltária na 

perspectiva do fortalecimento do nosso pacto federativo. Por essa 
razão, Sr. Presidente., S:t's e Srs. Senadores., estou requerendo for
malmente à Mesa o estabelecimento de uma Comissão Temporária 
lntema. para debater a reforma tribJLária, cujos trabalhos começa
tão por ouvir todos os Governadores de Estado. 
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O Senado Fedexal. Sr. Presidente, não pode retardar sua en
trada nessa discussão, esperando que a matéria venha da Cfunaia 
dos Deputados depois de dois tumos de votação. Temos de come
çar com esse assunto iJneAiatamente, e devemos f~lo dentro de 
uma Comisslio específica, tal a importância da matéria. O ttabalho 
dessa Comissão certamente servirá- para esclarecer os tcmJ.os da 
complexa equação tributária brasileira. 

Pressionado por fu:ar com apenas 12% do que 3li'eCllda para 
o rusteio do Estado nacional, o Govemo Federal vem, com a :re
fa:ma., disposto a rever as fatias estaduais e Illllilicipais do OOio tri
butário e a redefinir encargos e deveres. 

Ao longo dos llltimos anos, Sr. Presidente, acostu:m.amO-nos 
a ouvir queixas das autoridades econômicas federais,. segando as 
quais a Carta de 1988 prodigalizou, aos cíveis estadual e munici
pal. um montante de :teCUISOS muito superior aos encargos e às ob
rigações que estes se mostravam dispostos a assunür, daí resultan
do uma União subfmanciada..,.~gada. 

O Sr. José Eduardo Dutra - Pemilie-me V. Ex' um apar-
te? 

O SR. RENAN CÁ.LHEIROS - Concedo o aparte a V. 
Ex', nobre SOilador José Eduazdo Dulra. 

O Sr. José Eduardo Dntra - Nobre SOilador Renan Calhei
ros. eu queria me ccngrarular com a iniciativa-de V. Ex•, no senti
do da instalação dessa Comissão Especial no Senado Federal para 
discutir a reforma tributária, na expectativa de que, pelo menos 
nesse ponto das reformas, o Senado não aceite o papel de mero ca
rimbador das refOIIDaS que vierem da Cfunaia dos l>e!"tados. 
Como aconteceu, por exemplo, na otdem econlimica que, pelos 
mais diversoS argUmentos apresentados aqui. entre eles o de que a 
Cfunaia já havia debatido exaustivamente aquela matéria e, por 
isso, não ili:lha sentido mndar nem uma vúgula. Mas neste caso es--

...pec!fico da reforma tributária, principahnente quando estamos 
vendo que existe uma intenção explícita do Govemo em promover 
uma recentralização dos recur.;os, o Senado, enquanto Casa que 
representa a Fedemção bmsileira. tem necessariamente, diria, que 
dar a palavra final sobre esse assunto. Esperamos, sincetamCnte, 
que o requerimento de V. Ex• seja aprovado por esta C3.sa e o Se
nado tenha, efetiva:m.ute, a condição de se aprofundar em matéria 
de tal importância que, com certeu, poderá trazer refleXOs negãti:.. 
vos ou positivos para os Estados, a depender fundamentalmente da 
postura que esta Casa tiver. -· · -

O SR. RENAN CALHEIROS - A!l!"deÇo o oporl!mo 
aparte do Senador José Eduardo Outra, que veio em defesa da 
aprovação do requerimento de criação de uma Ca:nissão para. des
de já, discutir~se a reforma triõu~ e, sopretudo, soma argumen
to na defesa do fcxtalecimento do Senado como responsável. em 
ultima instância, pela remumação dasse pacto federuivo que to
dos nós queremos. 

Ora, Sr. Presidente, sabemos todos que o quadro real é mais 
complexo do que o sugerido por essa singela diootomia. O vezo 
concentrador da administração pública hrasileira, herança do patri
mouialismo burocrático e do ceutralismo pombalino, aprofundada · 
no presente século pelas experiências ditatoriais de 1937 e 1964, 
esse mesmo vezo transparece na relutância de setores da burocra
cia fedeJ:al em ceder aos esrados e municípios pan::elas efetivas e 
substanciais de seu poder, em consonância com o espÍrito e a letra 
da Constituição de 1988. Ou seja. i teCOOburocracia se queixa da 
transferência da ~ita. mas insiste em concentrar" nas mãos ins
trumentos decisivoS de política. social e econômica. 

A peiSistir esse estado de coisas, a Federação oontinuará 
sendo, na melhor das hipóteses, uma Federação pela metade. Uma 
mudança para valer, Sr. Presidente, exigirá um profundo rean-anjo 
do pacto fedemtivo, com mna desce!Jtralização politico-aclminis-

t:rativa e conseqüente expansão da autonomia das unidades federa
das. Estas precisam conquistar, de uma vez por tedas, o poder de 
defmir sua estrutura de gastos e de arrecadaçãD, para. fmahnente, 
decidir sobre o seu próprio destino. 

Lembro-me do meu conterrâneo, Tavares Bastos, um cora
joso libeml do século passado a desafiar, p!alicamente sozinho, o 
consenso conservador então vigente, o qual, respaldado na fomm
Iação de ilustres homens de Estado como Paulino José Soares de 
Souza, o VISCOnde do Uruguai, favorecia a hiperceutralização im
periaL Militando no pólo oposto desse debate e elaborando pontos 
de vista dignos de um '7ocqneville dos t:r6picos", Tavares Bastos 
denunciava que o poder ftttemente concenliado cria a inéicia, o 
desalento, o eeticismo, a coaupção das ahnas que acabanun capi
tulando diante da f«ça ou do vil interesse. 

''O que camcteriza o homem - dizia Tavares Bastos - é o li
vre arhítrio e o senlimetito de responsabilidade que lhe correspon
de''. As unidades federadas precisam ser mais livres, mais autóno
mas, se quisermos sejam mais :responsáveis. 86 assim fortalecete
mos a Federação. 

Como notam V. Ex's, a obm de engenharia potitica, tributá
ria e ftSCal que os estados e lllllllicípios espetaDl de n6s é mtrito 
complexa. Daqui a alguns meses, quando tiveunos que decidir so
bre o novo sistema tributário nacicual. teremos que fazê-lo consi
derando as bases do federa.lismo: a autonomia e a compet!I>Cia dos 
três níveis de govemo. Teremos, enfim. que acabar com as decisõ
es centralizadas, autoritárias e unifómtes. 

Não bastassem essas questões, temos as renúncias de receita 
tnõutária e a concessão de subsídios credit:ícios e Ímanceiros. 

_Como é do conhecimento de V. Ex-s, só os Valores con.snmidos 
com a remlncia tributária signifiCI\l]l1,27% do Pm, o que dá cerca 
de 11,45% da receita administrativa pela Secretaria da Reeeita Fe
deral, algo em tomo deUS$ 6,3 bilhõeo. A despeito de mna deter
minação constitucional o quantitativo regionalizado dos subsídios 
fmanceiros e creditlcios é ignorado peio Senado. 

O desconbecimeD.to desses quantitativos tem levado o Sena
do Federal a cometer untitos equivocas com relação ao endivida
mento dos E~tados e municípios l;n:asileiros - um processo invaria
velmente desordenado, sem parâmetros que orientem uma política 
equih"bmda de au~ Como é sabido, Sr. Ptl:sidente, Sn e 
SIS. Senadores, apenas quatro Estados brasileiros- São Paulo, Rio' 
de Janeiro, Minas Gernis e Rio Gxande do Sul - respondem por 
80% do endividamento nacioDai. 

O Sr. José Alves- V.Ex .. mepemriteumapa.rte? 
O SR. RENAN CALHEIROS - Couoedo, com muita sa

tisfação, o aparte a V. Ex•. 
O Sr. José Alves - Nobre Senador Renan Calheiros, inicial

mente quero parabeni=V. Ex' pela análise prefunda e serena que 
faz da si mação do País; uma situação dificü mm momento em que 
o Pais paga lDD tributo elevado nesta transição de um regime infla
cio:Dário parn um regime de estabilidade econômica; um preço que 
toda a Nação paga, principalmente a classe média. o campo e nos
sas empresas. Parabeniw V. Ex• pela serenidade de sua análise e 
principalmente por apresentar propostas concretas para que esta 
Casa, com a responsabilidade de representar todo o povo brasilei
ro, possa efetivamente participar da refOIIna tn'butária. Muito obri
gado. . . . 

O SR. RENAN CALHEIROS - Agxadeço e incoq>oro, 
com nmita satisfação, o seu aparte ao meu prommciamento. 

Mas, afinal. Sr. Presidente, quem perde e quem ganha com 
a reforma tributária proposta? ''Nmguém", apressa-se a responder 
o Sr. Ministro do Planejamento. Para o SOilador José Somo, o obje
tivo é tão-~mente o de "simplificar o sistema tributário, combater 
a sonegação e melhorar a distribuição social da carga tnõutária.". 
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Para tanto, o Imposto solxe Caculação de Mercadorias e ServiçoS 
(estadual) seria acnoscido do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (federal), dando lugar a um novo ICMS federalizado, que s6 
começaria a ser cobrado em 1998. 

Antes <lisso, porem, já em 1996, Sr. Presideme, se aprovada 
a proposta tnõutária do Governo, deixarão de _ser cobrados o 
ICMS e o Imposto sobre Serviços (este, um tributo municipol) re
lativos a exportações de bens e serviços, bem cano o ICMS sobre 
investimentos em bens de capital 

Neste polllo, eu indago: se não haverá perda, entio por que 
o Governo prevê um "fundo de canpensação". formado, ioicial
meme, por 20% da toeeita do IPI e, de 1998 at6 o ano 2000, por 
montaute relativo a 10% do ICMS recolhido em 1994 sobre a ex· 
portação de produtos industrializados e 10% do mecadado sobre a 
exportação dos não-industrializados naquele mesmo periodo? Seja 
como for, caberá. ao Legislativo um papel crucial na tegUlamonta
ção desse fundo de comperJSaçiio, inclusive no detalhamento dos 
val<nS e de sua sistemática de distnõuição - trabalho que será 
atentamente acompaphado.por lodos os Govemador<s. 

Outra indagação qué surge, Sr. Presidell1e, dii IOSpOito à au
tonomia dos Govemos estaduais na utilização de ferramentas tri~ 
butárias para a promoção do desenvolvimento. A julgar por aque
las palavras do Ministro Serra e pelo próprio texto da proposta. 
essa autonomia simplesmente desaparece. Sena dá. a entender que 
a reforma tributária é mgionalmente ''neutra11

, e seu texto prevê a 
unificação nacional de alíquotas por produto no novo ICMS, com 
a fmalidade de evitar a escalada da guen:a f"JSCal elltie os Estados, 
quando aqueles mais pobres reduzem suas alíquotas a f"un de atrair 
investimentos produtivos geradoms de eJ:XqX'ego, renda, deseu.vol~ 
vim.ento e bem-estar. (A.liá.s. nos últimos tempos, até mesmo Esta
dos mais ricos vem aderindo a essa práti~ como prova a disputa. 
entre São Paulo e Rio deJaneiropela instalação da nova fábrica. de 

-càmmhiles Vo!kswagen. vencida por este último..) 
No meu entender, Sr. Preiidente, Sr's e Srs. Senadores, uma 

disrussio sinrera, meticulosa e desassombrula de perdas e ganhos 
forn<>cerá o contexto mais adequado à retomada de um debate ina
diável sobre a questão de graves di:mensõe& hist6ricas e·estruturais 
para a estabilidade e a saúde do nosso pacto federativo. 

Refiro-me ao persistente problema das desigualdades regio
nais. Com os Estados ricos cada vez mais ricos, ainda que alguns 
momentaneamente quebrados, e as regiões mais pobres despen
cando nas escalas econômicas e sociais, as desigualdades vão to
mando formas trágicas e insuflando o antag0!1Í$mo en!Ie os eleitos 
para a vida e os escolhidas pom sofier. Cano não há projeto& cusa
dos para a promoção de um desenvolvimento equihõrado, mas apenas 
politicas. assisteuciaJistas, a tendência dessaS des;ignaldades é 8lJIIleDoo 

tar, junto a:m todas as ameaças qae elas c::uiOg&ll1 em seu bojo. 
A esta altura. Sr. I'Iesidente, pt<ciso registillr a reunião dos 

27 secretários estaduais de Fazenda, promovida pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senodo no (lia de ontem- A megadlvida 
de R$10 bilhões, contralda pelos Estados junto à União, aos orga
nismos fmanceiros internacionais e ao mercado :fina.nceiro priva
do, está inviabilizando sua capacidade de .investir e mesmo de 
honrar despesas de custeio. Em seus drunáticos depoimelllos à 
Comissão, os ~sectetários re1atanm a desesperadora situação finan
ceira que vitima indistintamente Estados ricos como São Paulo e 
pobres como as minhas Alagoas, DDm cenário de juros estratosfé
ricos e encargos financeiros pesadi:ssimos. Tais relatos chegaram a 
abalar a confiança numa rápida trnmit•ção da reforma ll:ibotária do 
govemo tal COJOO originalmeme fornmlada, pois? convellhamos,. 
Sr. Presidente, os Estados. hoje vivendo "da mão para a boca", 
reagilão a qualquer percepção ae .perda imediata de receita, mes
mo que momentaneamente. 

Da mesma forma que nas questões tributárias. o Senado de
ver-se-ia ocupar com mais emperiho em fommlar políticas com
pensatórias e eritérios de~equalização que malllenham 1Im equilí
brio mais duradouro, de tal modo que as regiões mais estáveis dei
xem de viver com soluções de emexgência. 

_ Os mecanism~ que vierem a ~lamentar compensações 
de qualquer natureza devem ser, Sr. ·Presidente, tanto quanto pos
slvel duradouros para que as unidades federadas possam planejar 
as suas próprias vidas. 

E necessário que nessa formulação, tall1o quanto na reforma 
tributária. seja levado em conta. que o sistema é fedeiativo e coo
perativo e não unitário, e também que não há uma União forte 
c~ a por Estados e Municipios fracos. 

É urna honra para todos nós, Sr. Presidente, que uma das 
fontes mais ricas de soluções, adaquada para amenizar as desigual
dades regionais. já tenha sido prospectada por este Coogresso, graças 
aos boos trabalhos da Comissão Especial Mista, que estudru os dese
quilíbrios ecooômicos no llx3sil, ~pelo Senador Eicio Alvares 
e relatada pelo nobre Senador Beni V eras, em 1992 e 1993. 

Da leitura dos três substanciosos volumes em que a cou:ús
são sistematizou seus debates, estudos e coo.clusões, emergem da
dos absoluta.mcntc dlocantes, tais como: _ 

- A renda per capita do Nordeste equivale a menos da me
tade da renda m6dia nacional (41% da renda per capita brasileir.t) 
e a menos de 30% da renda do Sudeste; 

- Mais grave que as <lisparidades econômicas e de renda per 
capita, Sr. Presidellle, são as desigualdades de qualidade e de n!
vel de vida- Qualquer que seja o indicador escolhido, o Notrleste 
apresenta condições absolutas e relativas muito abaixo da média 

... D3cional e de todas as demais regiões. O ''Índice de Desenvolvi
mento Humano" (baseado nos dados de expectativa de yida..a.o 
nascer, taxa de alfabetização e renda per c:apita), no Nordeste, 
ca:responde a apenas 72% da média nacional e 65,9% do índice 
mais alto, reJl!OSOll1ado pela Região Sn~ 

- No "lndice do ·Nível de Vtda" (baseado nos indicadores 
acima, bem como em informações sobre abastecimento dágua e 
enexgia, disponibilidade de geladeir.t, escolaridade. participação 
econômica e domicílios com r.í.diô e TV). a posição relativa de mi
nha regillo é ainda mais defasada, alcançando apenas 69,3% da 
média uacional e pouco mais de 60% do índice apresentado pelo· 
Sndeste; 

- Sr. Presidente, dos 38 milhões de indigentes (26% dos 
brasileiros}, mais de 54% estão conceD!Iados no meu Nordeste, re
gião que detém uma população de pouco menos da metade da bra
sileira; 

- Como perrentua1 da população, o Nordeste lidera, de lon
ge, a densidade de pobreza, COilsiderando que 51,2% da população 
nordestina se enquadra na categoria de polnza absoluta, quase o 
dobro da média naciooal; 

- Em segundo lugar no perrentua1 de pobreza, Sr. Presiden
te, estão as regiões Norte e Centro-Oeste oom 24,6% da população 
regional, sendo que o indicador nortista deve estar subestimado 
por não incluir a população rw:aL 

O relat6rio da Comissão se encena com uma lista de reco
mendações, dentie as quais ressalto: 

- Uma refaana institucional que crie inecariisDios necessá-
rios para a estabilidade das politicas de desenvolvimento; 

- Um novo sistema de planejamento e orçamento, CODSUbs
tanciado em planos decenais decomntes de um processo partici
pativo de tomada de decisões; 

- A criação de uma "Comissão do Fntllro" destinada a estu
dar sistemática. e continuadamente as novas tendências e camiDbos 

_ para um desenvolvimento equilibrado. 
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Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores.. eis ãf, em OieVíss-ímas 
pinceladas., os ingred.Íentes de um cal.cleido de conflitos regionaís
prestes a explodir em manifestações de violência; por enquanto. 
ele fervilha num surdo ressentimento que pouco a pouco envenena 
a convivência entre irmãos bmsileiros nos limites de uma federa
çãO de "soma uro". 

Como- sabemos, jogos de soma zero são aquelas ínterações 
econômicas e -sociais em que a vitória de um lado depende da der
rota do outro. 

Aqui no Senado Federal, guardião da unidade DaCÍonal e do 
pacto federativo, temos o dever de hltar para virar esse jogo: trans
formar a Federação num jogo de soma "positiva", onde todos real
mente ganhem. 

O Sr. Eduardo Soplicy. Peunite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. RENAN CALHEIROS • Ouço V. Ex• com muito 

prazer. 
O Sr. Eduardo Sup&cy • CUmprimento o Senador Repan 

Ca!heiros pela análise que formulou e pela proposição no sentido 
de que o Senado Fedeial venha a instiblir uma cott;Lissão especial 
para analisar a reforma tributária. Louvo sobretudo a iniciativa de 
buscar para o País o caminho da maior igualdade e da uuifounida
de entre as Unidades da Federação e, dentro de cada uma e no 
conjunto todo, a rosca de uma noção clam do sentido de justiça e 
de eqüidade. V. Ex• salientou que, sobretudo no Nordeste e JJ.aS re
giões Norte e Centro-Oeste, estão, em proporção muito maior, os 
qualificados Da simação de indigência ou de pobreza absoluta. V. 
&• procuza indagar quais seriam as soluções para isso. A meu ver, 
foi extremamente saudável, inclusive per ser um Senador do 
PSDB que está Da base de apoio do Govemo, o questioDamenio 
fOJ:DlUlado por V. Ex•, no que diz respeito, por exemplo, ao Fundo 
Social de Emergência. Penso que só podemos efetivamente consi-

_qerar seriamente essa proposição depois de bem resolvidos todos 
os questionamentos, tais como V. Ex• colocou. No que diz respeito 
à fonna de resolver os problemas de desigualdade, de pobreza ab
soluta, acredito - e tenho cada vez mais a COD.viéção disso - que· 

. deveiÍamos instituir no País um programa de garantia de renda mí
IlÍma, qne ir.í ao mesmo tempo contnlxlir para resolvér O prOblema 
da desigualdade regional e o da desigualdade pessoal. Precisamos 
refletir relativamente aos efeitos de algumas décadas de incentivos 
criados. seja para regiões como as do Nordeste. as do Norte, Cen
tro-Oeste, seja para a região Sudeste, a regiãO !Óais desenvolvida. 
Esses incentivos muitas vezes represent.arail por Slla natureza, re
cursos carreados para segmentos da pop1laçãÔ de maior patrimô
nio no País que, indiretamente, vieram a beneficiar os demais seg-
memos da população. - - · · 

Algumas décadas destas experi.ênciàs, avalio, co.nt.ribuí:mm 
para que o Br.tsi! chegasse a esta simação de campeão mundial da 
desigualdade. Seria o caso de pensarmos em algum outro instru
mento. E, dentre os instrumentos possíveis, ténho-m.e convencido 
cada vez mais de que aquele que assegura àquelas pessoas cujas 
rendas não atingem um certo patamar, mínimo, d.ando-Jhes um di
reito à cidadania, deveria merecer a atenção do Congresso Nacio- . 
nal. Pode-se até vincular este direito ao compromisso_de os adulros 
que recebexem tais benef"J.Cios colocarem os seus fUbos na escola 
freqüentando-a efetivamente. Aliás, já foi aprovado um projeto 
pelo Senado sem que qualquer seDador contra ele votasse, em de· 
zembro de 1991, entretanto, ele ainda se encontra tramitando Da 

Câmara. Como há agora experiências signiru:ativas consideradas 
positivas nó Distrito Federal, ein Campinas e em Salvador, acredi
to que esta proposição podexá ser examinada com maior atenção 
ainda pelo Congresso Nacional 

O SR. RENAN CALHEIROS • Agradeço, hOIJI3do, o 
aparte do Senador Eduardo Matazazzç Suplicy e o dado. novo que 

aCrescenia ao pronunciamento. Entendo,_ Senador Eduardo Mata.
razzo Suplicy. que o seu programa de renda mínima pode ser utili
zado oomo .imtrumento d~ equilíbrio desta Federação que agoniza 
pelas desigualdades e pela pobreza. E este Senado, também neste 
aspecto, poderá ajudar no seu encaminhamento, na sua materiali-
zação. . . 

O oompromisso que cada um de nós assumiu perante o esta
do que representa há de nos inspirar para que aproveitemos a jane.~ 
la de opormnidade aberta pela reforma tributária - em beneficio de 
noss.o povo, em nome do Brasil e em benefício da nossa região. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Sup!icy. 

O. SR. EDUARDO SUPLICY (Pf·SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador) ~ Sr. Presidente. sn e 
Srs. Senadores, na noite de terça-feira o SBT a~sentou o priinei
ro programa de uma série especial, SBT REPóRTER, com uma 
reportagem inédita, de enorme repera1ssâo para o Brasil, que. in
clusive, fez com que aquela emissora tivesse 21 pontos de audiên
cia, chegando mesmo a superar o da sua princlpal competidora. a 
REDEGLOBO.. - . 

Tratava-se de um progriunã SObre; o ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello e algumas das principais pe;sonagens do seu Go
verno, sobretudo o Sr. Paulo César Farias. Na oportunidade, o Pre
sidente Femando Collor de Mellç disse, respondendo ao repórter 
Robertci Cabrini._que ele se sentiu vítima de uma quartelada parla
meDtar ~ criticou a decisão do 8enado de suspender os seus direi-
tos políticos por 9ito anos. · _ · 

• Gostaria de regis!r.lr, primeiro, que o. programa SBT RE-
_POR~ foi extremamente bem-feito. Cumprim.emo a emissOia, 

o repórter, Roberto Cabrini., a Sr- Mônica Waldvogel e toda a 
equipe Pela qualidade da reportagem. 

Creio ter sido cor.ijosa e extremamente franca a conversa 
entre Roberto Cabrini e o ex-Presidente Fernando Collor de Mello. 
Foi dacf:a a oporttutida~ ao ex-.presidente de expréssar o que pen
siva. Mas gostariá. de registrar a minha conclusão e, acredito, a de 
que quase todos. Os que assistiram ao programa. de que a decisão 
do Senado Fedetal foi col'reta. 

Sínto-me com a consciên$ tranqüila diante de tudo que 
havia observado, lido e estUdado durante a CPI que examinou as 
denúncias® Sr. Pedro Collor de·Mello, imlão do: ex-Presidente,
Fennmdo Colloi de Mel!o, e que ex=inou o case Paulo César Fa~ 
rias. 

Tenho a convicção de que a decisão daquele dia. dramático 
para todo o Brasi(e acompanh~ com tanta atenção pela opinião 
públicã, representou efetivamente ·o cumprimento do nosso dever, 
aO suspendermos~ direitos po:títiCos do ex-Presidente porque. de 
fato, Sua Excelência havia ferido" o decoro parlamentar. 

E por que "Chego a essa conclusão, reiterada pelo que vi no 
programa SBT REPóRTER? Parque ali eslava expresso, tanto 
pelo ex-Presidente. quanlO, em especial. pelo Sr. Paulo César Fa
rias, que Sua Excelência sabia do procedimento do seu principal 
planejador, coordenador fmanceiro de campanha. Paulo César Fa
rias disse que o ~-Presidente Fernando Collor de Mello sempre 
tomou conhecimep.to das atividades do tesooreiro de campanha. 

Disse Paulo César Farias que: ''Minbc1 condenação é produ
to de ter criado cçntas de campanha para receber doações". O Pre
sidente FernandO Collor de Mello afirmou: 'Tive vasa.dhada. as 
vísceras durante dois anos". como se não tivesse respaasabilidade 
sobre o extraordinário emiqueciinent.o tanto do Sr. Paulo César 
Farias qu"anto do aproveitamento que ele próprio fez dos recursos 
levantados em ~.campanha; como se legítimo fosse o procedi
mento de se estar levantando recursos para uma campaoha eleito
ral junlO a empresários que estar-se-iam beneficíando de decisões 
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do Executivo e daí utilizando esses recursos para fmanciáf~despe
sas pessoais. cbtno a da reforma da Casa da Dinda e tantas outras 
que impressionaram tanto a opinião pública brasileira. 

Foram despesas que, talvez. cootinuem a ser realizadas com 
recursos provenientes daquele procedimento que foi condenado 
pela opinião pública nos movimentos que camcterizaram o Brasil 
duraDte o ano de 1992, sobreru.do no grande movimento pela ética 
na política brasileira~ 

"O Procuiador-Getal da República, Gerudo Brin· 
deiro, disse - isto está registrado na Folha de S.Paulo -
que pode abrir uma nova denúncia contra Collor por 
conta do programa. Ele não descartou ouvir novo depoi
mento de PC para saber se ele confnma suas declluaçõ
es'~ 

Hoje à tarde, o Senador Pedro Simon citOu a reflexão cbine- · 
sa do homem que sofre, do homem que passa por agruras e que. 
depois desse sofrimento, medita para tomar decisões mais sábias. 

Não tive a impressão de que o ex-Presidente Fernando Col
Ior de Mello tenha feilO a devida reflexã_o sobre a gravidade dos 
fatos que caracterizaram a sua administração. E a pesquisa realiza
da pelo ffiOPE, encomendada pelo Sistema Brasileiro de Televi
são, indica que-cercade 70% dos brasileiros condenam a sua ação, 
acb.anlm que ele procedeu incorretamente e avaliaram como corre
ta a decisão da punição a ele imposta. 

Os tropeços na vida, os erros devem servir para reflexão e 
lição. E espero que o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, se 
pretende de fato contribuir para a melhoria da situação brasileira, 
venha a refletir com maior profundidade sobre os graves erros que 
cometeu e que levaram o Senado Federal a tomar a decisão que 

O Ministério Público tem atribuições diversas das da Advo-- confnmaria boje, se novamente estivéssemos Vbtando. 

cacia Geral da União. Enquanto o Advogado Geral tem o dever de Durante 0 discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 0 Sr. 
defender o Govemo, o Procurador-Gexal da República tem a obri- Teorônio Vili!laFflho, zttVice-Presitknte, deixa a cadei-
gação de defender o·cidadio, mais amplamente a sôciedade como ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca-
um todo. lheiros, zo Secraário. 

O Ministério Público é por definição o fiscal da lei. O Mi· 
nistério é o titular da ação penal pública, possuindo o monopólio O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os Srs. Sena-
desta titularidade. dores Mauro Miranda, Odacir Soares, Carlos Bezerra e Teotonio 
· Seria importante que pudesse de fato o Ministério Público. Vilela Fllho enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 

fortalecido que foi pela Constituição de 1988, que o tomou a úllica fonna do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 
instituição capaz de defender os interesses da sociedade, com base S. Ex-s serão atendidos. 
noPrognmaSBTRep6rter,realmente, cumpriroseudevernade- O SR. MAURO MmANDA (PMDB-GO)- Sr. Presiden-
fesa dos interesses da cidadania brasileira. Eu espero que o Procu- te. SM e Srs. Senadores, a poderosa confraria dos eco:oomistaS
rador-Geral. Geraldo Brindeiro, possa efetivamente cumprir o que _brasileiros não prima pelo consenso. Eles divergem sempre na in
a sociedade btasileira dele espera. dica.ção dos remédios e na análise dos fatos. Mas parece, hoje. que 

Nesses últimos dias, foi registrada uma disputa in~ se- pelo menos num ponto eles se submetem à unanimidade: ninguém 
__gundo informcu a Folha de S.Paulo, no dia 29 de agosto último. - pode negar mais que a economia sofre intenso processo de desace

Estaria havendo uma queda de braço no Ministério Público Fede- ,lexação, neu1Ializando o clima de otímísmo que reinou durante o 
ral enlre o Procurador-Geral da Repú,blica, Gerudo Brindeiro, e o primeiro semestre do Plano Real. Os indicadores sociais são preo-

. Procurador de Direitos do Cidadão, Alvaro Augusto Ribeiro Cos- cupantes. O desemprego bateu forte no setor automobilístico, o 
ta. Eles estariam se desentendendo em casos que envolvem autori- mais forte do segmento industrial. São mais de 10 mil demissões, 
dad.es públicas, como a questão da participação do Senàdor Aoto- somente em agosto. No interior, que é sustentado pela agricultura, 
nio Carlos Magalhães no episódio da intexven.ção no Banco Eco- o quadro de crise já é mais antigo e sobejamente conhecido. Sem 
nômico, e o inquérito civil público que investiga a atuação do Go- perder a sua independência Cática. as banr..adas que ap6iam o go
verno Federal no SUS. vemo no Congresso têm dado apoio incondicional nas votações de ... 

Será qu~ efetivamente, o P!ocurador-Gêtal estaria resttin- interesse do Plano Real. Mas, do outro lado, as cobranças estão 
gindo os trabalhos da Procuradoria dos Direitps do Cidadão por crescendo. O povo está ficando cansado. e nós somos obrigados a 
considerar a ahlação de Costa política? -- - refletir o povo. Não dá para ficar sem resposta do governo. Já estã::. 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa enviou of'J.ciO ao Procurador- 'mos cansados de pedir soluções para a agriculttJ.ra. para -a habita
Geral. Geraldo Brindeiro, pedindo providêp.Cias para esclarecer as- ção. para o desemprego, e às vezes ficamos com a impressão de 
pectos relativos à intervenção do Banco Econômico. Não houve que estamos falando para o deserto. 
manifestação do Procurador-Geral. por enCJ!U~D.to. que se saiba.- Agora, vem do respeitável Instituto de Pesquisa Econômica 

No caso do inquérito do SUS, o Sr. Álv:aro Augusto RIOeiro Aplicada a constatação de que o crescimeoto econômico s6 seiá 
Costa havia tomado a iniciativa de promover treinamento de infor- retomado no segundo semestre de 1996. Para n.Qs, cujos gabinetes 
mática para procuradores em oito Estados. Esse procedimento ain- no Congresso refletem todo o peso da angústia popular, a expecta
da não foi viabilizado pelo Proalrador-Getal, o que levoo oito tiva. vinda de um órgão do Mlnistério do Planejamento~ é grave 
procuradores regionais do trabalho a pedirem demissão na semana demais. Como é que o povo vai agueotar? A classe média já come
passada. Ou melhor, ficaxam inconformados com a escolha do se- ça a se desfazer de equipamentos essenciais para a sua sobrevivên
gundo colocado na eleição intema para a cbeÍia da Procuradoria- cia.. como o- autom6vel e o telefone. Aqui em Brasília, oo.de a 
Geral do Trabalbo, Jefferson Coelho. pois o eleito havia sido João maioria recebe salários ÍlXOS no f1nal do mês. isso pode parecer 
Pedro dos Passos, que. CODÍOittle a tradição, deveria ser reconchlzi- exagero. Mas no interior é assim que as coisas estão ocorrendo:
do ao cargo. Escola particular para os filhos já é um luxo para muitos poucos. 

Seria importante que o Procurador-Gemi viesse efeti.vamen- Viagens de recreio parecem coisa do passado. O objetivo da classe 
te a coo:esponder aos anseios dos brasileiros, que desejam seja média, no momento, é evitar dividas e assegurar padrões mínimos 
ew1prida a lei. Estoo certo de que o Senado Federal rompriu com de quaijdade de vida. Quem disser o contrário estará mentindo. 
o dever de fiSC3lizar o Executivo e fazer o julgamento de forma É do mesmo IPEA a informação ae que ·a retração industrial 
imparcial, com base nos fatos que foram levantados ao longo dos chegou ao nível de 18.8 por cento no semestre. A queda de ativi
trabalbos da CPI. - - dade da economia, s6 em julho, foi de 6,5 por cento. E eu pergun-
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to se haverá oxigênio para suponar as pxessões sociais neste e no 
próximo semestre. Alguém tem que entender que há um limite 
para os juros, para o intervencionismo, pirã a imposição de limites 
ao crescimento, para o controle do consumo. A questão não pode 
ser tratada com a frieza das estatísticas monetaristas. Por trás disso 
tudo há 130 milhões de brasileiros que não são cobaias de 1abom
tórios. Enf"un, há uma questão política, paia não di= de seguran
ça social Alertas e mais alertas têm sido feitas, sem resultado. 
Ainda acredito que a sensibilidade do Presidente Fernando Heuri
que Cardoso ainda pode desempatar esse jogo, em que quase todos 
pmJem, por causa do capricho de poocos. 

E a miuba espetança. 
Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. P=ideute, Sr's 

e Srs. Senadores, por mais embotada que ande n~ sensibilidade, 
em virtude do convívio acomodado com as misérias que nos cer~ 
cam,. há momentos em que o apelo mais dramático de alguém ou a 
sinalização mais vigorosa de algum--i)orta-voz dos excluídos lo
gram sustar o prolgngado toJ:por em que se deixeu mergulhar a 
consciência coletiva. " · 

EinpeDhada nesse of":1eio de avivar a sensibilidade dos ho
mens, a CNBB, Dão faz muito, reativando a campanha da fraterni
dade, OOscou converter em solidariedade, a indifenmça de tantos, 
para com a legião de excluídos que gmVita à __ sua volta. 

sina:iS de desnutrição de média ou grande gravidade e 
__ pelo menos 2 milhões vivem com alto risco de contrair 

doenças ou morrer por causa disso. Os números são de 
pesquisa iniciada em julbo de 1994 pela nutricíOlrista 
Zu!eika Albuqueique, consuttoia da organização Pan
Americana de Saúde (Opas). Ela afnma que neubum dos 
1507 municípios do nordeste apresenta fax~ de desnulri
ção inferior a 10%,e em-56,7% deles,-a desnutrição é su
perior a 30%". 

A configuração dessa "geografJa da fome" é an-ematada 
com os dados recolhidos pelo Núcleo de Nutrição e Saúde da USP 
sobre a fome infantil. eDVolvendo crianças de zero a 5 anos, des
nulridas. pa: estados da Regiãoo 

Babia !.412,000 
Pemambuco 830.000 
Ceará 817.000 
Maranhão 715.000 
Paru'ba 386.000 
Piauí 335.000 
Alagoas 326.000 
R.G. do None 295.000 
Sergipe !88.000 

Total Nordeste- 5.304.000 
Mais ou menos: à mesma época. embota s6 agora. se me 

ofereça 0 ensejo de registtá-!o, um brilhante periódico do Ministé- O ten:eiro tópico, Seubor P=ideute, a despeito de ocupar
rio da Saúde também entregou-se ao mesmo mister de despertar a se. já ag?R- ~pobreza no mundo e não a~nas no Bras~, não a~ 
cidadania apregoando alguns dados de nossa dramática realidade nua a VIolênCia do choque, pelo contrário agrava-o ainda_ maiS? 
social. uma vez que escancara aos nossos olhos, o panorama-~ ~tes 

De fato? em sua edição de abril do conente. "Súmula"? ór- - contradições que alimeDtam. e fazem crescer as riquezas e a pobre-
gão oficial da Fundação Oswa!do Cruz. publicado pelo Programa za do mundo. . . _ 
Radis (Reunião, Análise e Difusão de Informação so1>te Saúde) ~ mlme:"' da pobreza no mundo, SUillll'_"l'"" abaixo, sao 

- áplicou em seus leitores um atcxdoante choque de cidadania. ao tanto ~ convmcen:es qua:nto se sabe que colbxdos em fontes da 
desceii'3I', mais uma vez, em nada menos do que três tópicos, que Organrzação ~Naçoes Umdas: 
sequer diegam a ocupar uma página, o vergoohoso painel da fome Os núm"eros da pobreza no Mundo 
e da miséria, que estamoS longe de ter varrido do território brnsi
lelro. 

No primeiro tópico intitulado "Brasil mostra a sua miséria", 
Súmula relembta-nos que: 

" O Brnsil é um PjÚs com 42 milhões de pessoas 
vivendo em sib.lação de pobreza, enire elas 16 milhões 
em absoluta indigência. Um Pais onde 16,9% das crian
ças entre 10 e 14 anos, trabalbam paia susteutar fautilias 
intefras. abandonando escolas e contriruindo para um 
indice nacional constrangedor de ·zo,z milhões de aual
fabetos". 

Após subliubar que essa ttágica realidade social destaca
se dos dados recoJhidos no relatório elaborado pelo ltamil'aty e 
apresentado pelo Ministro Paulo Renato de Souza a repre
sentantes de 193 países reunidos na Dinaman:a para participar 
da " Reunião da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento So
cial ", passa a descrever num segundo tópico, a fome que de
vasta a infância do Nordeste: 

''No País mostrado ao mundo em Copenhague, a 
taxa de mortalidade infantil registra que, em cada mil 
crianças nascidas no Nordeste, 88,5 morrem antes de 
atingir um ano de idade e 31% dos idosos não recebem 
nenhum tipo ~ auxílio de seguridade social. Desses , 
700 mil vivem - ou .m.olreDl - como indigentes, sem 
qualquer fonte de rendimeuto paia sua sobrevivência. 

Aproximadameute 5;3 milhões de crianças nor
destinas com idade entre ~ e cinco anos apresentam 

Um quarto dos 5,6 bilhões, de habitantes do planeta vive em 
miséria absoluta, enquanto um quinto dessa população goza de 
85% das riquezas. . . 

2 bilh_ões de pessoas não têm acesso a água potáveL 
700 milhões de pessoas sofrem de desnutrição. 
14 milhões de crianças mouem anua!meute de enfermida

des evitáveis. 
Há em todo o mundo I bilhão de analfabstos. 
Os desempregados são 800 milhões - oficialmente 120 mi

lhões -sobre uma população de 2,7 bilhões de pessoas. 
-As mulheres constituem 70% da população desfavorecida e 

dois terços dos analfabetos. 
Os gastos militares anuais dos países ricos são igilais ã ren

da de 2 bilhões de pessoas pobres. 
Mais de I ,5 milhão de crianças foram assassinadas em con

flitos armados nos últimos dez anos. Atttalmente, 90% das víli=:; 
de guerra são civis. -

A assistência in.temacional aos países em desenvolvimento 
chega, anualmente, a US$ I! O bilhões, mas o reembolso anual da 
dívida dos países em desenvolvimento carreia US$ 170 bilhões de 
volta aos paises ricos. 

FOll!e: Organização das Nações Unidas 

Sr. P=idente, Sn;. Semdores 
Dados como os que acabo de- desfiar neste ptOOunciamento 

dispensam maiores comentm:ios. Mesmo porque, de si s6. em sua 
muda objetividade? são eles suíxcientemenie eloqUentes para cJa-
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mar aos céus e abalar em seus fundamentos a indiferença que ca
peia o egõísiDo humano. 

Dai porque um único comentário ·aflora-me à mente. à guisa 
de conclusão deste pronunciamento. Ele resulta. por sillal.. da 
constatação de que mais chocante ainda do que a desnutrição dos 
famiiltos é o desperdício e a indiferença dos saciados. Mais revol
tante do que a pobreza de uns e a miséria absoluta de ootros é a in
sensibilidade absoluta dos abastados e poderosos que não apenas 
nada fazem para extirpar as cal.lsas da pobreza do mundo, mas até 
concoaem para perpetuá-la, porquanto alicerçam seu poder e sua 
prosperidade na penúria e na exproprição da imensa maioria dos 
excluídos. 

Veja-se o caso dos países ricos. Assustados. com o-_cresci
mento da miséria no Terceiro Mundo, não vislumbram outro meio 
mais eficaz de sanar o problema.. do que investindo somas incalcu
láveis no desenvolvimento,. em tais países. de programas drásticos 
de controle populacional. obtido mediante o incentivo ao uso in- -
discriminado dos contiaceptivos, à disseminação da prática do 
aOOrto e da esterilização em massa das mulheres 'II:JC neles habi-
tam. • . 

Nouttas palavras., é assim que os povos abastados prestam 
SOCOIIO aos povos perüéricos: aplicando-lhes o tiro de misericór
dia e estanca.udó--Jhes as fontes de vida. 

É o que penso Sr. Presidente. 
O. SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MI)- Sr. Presiden

te. srs e Srs. Senadatcs: 
Nos últimos tempos a agricultura tomou-se tema constanr:e 

de todas as conversas de quantos se preocupam com destinos de 
nosso País. 

Por um lado, ouvem-se loas ao grande desempenho_ dos 
produtos agricolas no processo de sustentação do Plano Real e. de 

....9)1tro, ao se analisar a situação atual, advêm algumas preocupaçõ- · 
es com aquilo que poderá ocaaer na pxóxima Safra, pois ainda não 
há crédito suficiente parii. o seu financiamento, a quantidade global 
de sementes colocadas à disposição dos agricultores é a menor dos 
últimos qui=: anos -19,6% inferior à do Ano passado-, a expec
tativa é de rednção da área plantada. 

Tudo isso está a oconer como conseqüência de dois fatos: o 
primeiro é a falta de uma política agricola para o nosso. País, que 
nos faz, a cada ano. adotar um comportamento diferente para a 
agricultnia, condicionado às circunStâncias do momento; o segun~ 
dO decone do tratamento dispensado pelo Governo aos agricult<>-
res na safra 94/95. -

A falta de uma politica agricola para o País já foi objeto de 
muitas análises, já tomru por demais a nossa atenção e já foi tema 
de inúmeros debates, seminártos e cOngresSos poc esse Brasil afo
ra. Políticos. empresários; produtores, todos defendem a elabora~ 
çãó de uma política agrlcola pára o Brasil: as organizações de pro
dutotes quer sejam setoriais, estaduais ou regionais. quer sejam 
globais oo nacionais a defendem para que possam ter tranqi!ilida
de para produzir; os parlamentares, "'l"="ltando essas correntes 
ou preocupados cem os destinos de DOSSO País, não se cansam de se 
IeVezar na tribuna do Parlamento clamaDdo pela adoção de uma poli· 
tica estável, eficiente e dUiackma para a nossa agrimJtnrn paxa que a 
atividade deixe de sec um risco I""'anente; os estudiosos e versados 
nas questões agricolas não se cansam de moot= que uma política 
agricola bem definida é fator de desenvolvimento segnro para o se
tore de estabilidade para a economia como um todo. 

No que conceme- ao ttatamento dispensado pelo Governo 
aos agricultores na safra passada, analisando-o friamente o que se 
vê é que não tem ele guardado qualquer com:lação com o papel 
desempenhado pelos produtos agricolas na sustentação do Plano 
ReaL Todos os analistas econômicos são un.ânimes em afirmar 'e 

sustentar que, se não fosse a contenção verificada nos preços dos 
_produtos_ agrícolas, a estabilidade ~ômica estaria fatalmente 
comprometida e o Plano Real fracassaria. Enquanto, desde a Uii~ 
plantação desse Plano, praticamente todos os preçOs sofreram rea
justes, os preços dos produtos agócola se mantiveram estabiliza
dos. Há poucos dias, o MinistériO da Agricultuxa anuncíou os pre
ços mínimos para pr6xima safra. o feijão e o algõaã.o tiveram um 
pequeno aumento de pouco mais de 6.5%, enquanto os demais fi~ 
caiam inalterados. sendo os mesmos da safra passada. Isso, na prá~ 
tica~ significa que, até o inõmeiito, íOta:m reduzidos em 35%, cor~ 
respondentes à inflação da era do ReaL Além disso, na safr.t passa
da. os empréstimos agrlcolas ainda eram conigidos pelaTaxa Ref
erencial -]R, cujo índice é superior ao-da inflação. Esse índice, 
acrescido das taxas bancárias e do juro impingiram aos créditos 
agrícolas uma sobretaxa superior a cinqüenta por cento ao ano. 
Como pagá-la com os preços dos produtos em baixa? Será que 
existe algtii:n setOr econômico qUe pósSã. suportar uma taXa dessas, 
com os preços dos seus produtos colocados numa camisa de força? 
SincCx:amente, eu o desconheço. 

Convenhamos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se~ 
nadores.. que esse é um tralamellto nada lisonjeiro a um setor eco
nômico que, para o- bem do País, não pode nem sequer continuar 
como está, precisa crescer,. pois as bocas a serem saciadas aumen~ 
tam a cada ano e as necessidades de obtenção de divisas intem!i:.: 
cionais são cada vez mais crescentes, para a estabilidade interna. 

Enquanto em outros países do mundo desenvolvido, o risco 
_representado pela agricultura é publicamente reconhecido com a 
concessão de subsídios e outras facilidades aos agricultores, para 
que _p.:>ssam produzir com tranqüilidade, em nosso país. o governo 

-engessa os preços e ainda inflige aos agrirultores correções altas 
sobre os créditos que lhes são colicedidós. -

Era de se supor que, para Suprir a não correção dos preços, 
ao menos algumas outras concessões fossem OOncedidas em cutros 
campos. de modo a ao menos baratear os iosuDJ.os. Nada disso: os 
agricultores são tratados' a pão e água, com retaliações dos bancos, 
com ações judiciais e com o arresto de máquinas e equipamentos. 

Por essa ta.Zão, muitos agricultores estão mudando de ramo, 
outrOs estão quebr.mdo, outros eStão simplesmente se-bandeando 
para os países vizinhos. pois, segundo dizem. lá são tratados com 
mais respeito e dignidade, além de poderem contar com normas-
estáveis a gerirem a pr6pria atividade. -

A minha preocupação com o que poderá acontecer no pró
ximo ano é lnuito grande, pois, a continuar como está, teremos fa~ 
talmente uma rednção substancial da produção na próxima safra-;'· 
com conseqtíências imprevisíveis e desastrosas tanto para a agri~ 
cultura quanto para a nossa economia,. "Se não tivermos um plano 
de safra bem estimulante para a temporada 1995196, escreve Luiz 
Antônio Pinaza. gerente de Planejamento da Agroceres (Agroana
lyisis, Fundação Genllio V atgaS. lnstitnto Brasileiro de Economia. 
Centro de Estudos Agricolas, VoL 15, n• 8, 15 de agosto de 1995, 
pág. 18), o pais terá uma oferta restrita de alimentos e fibras. Os 
ÍJJdices de inflação serio pressionados por estes itens., bem ao con
trário do que vem ocorrendo este ano. Do mesmo modo, as reser~ 
vas do país não com.arão com as enttadas oriundas de suas expor
tações. E mais ainda, as importações poderão atingir níVeis preo-
cupantes, tendo em vista que, em cada um dos últimos dois anos, o 
Brasil internalizou 10 milhões de toneladas de grãos a nrn custo 
superior a US$ 1 bilhão". 

Não existem ainda números definitivos, mas pela confronta.~ 
ção do movimento deste ano lWi casas que comercializam insumos 
para a agricultllia com as vendas em anos anteriores, pode--se veri
ficar uma acentnada tendência de queda na atividade agricola. No 
Mato Grosso, por exemplo, de março a julho de 1994 jã haviam 
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sido comercializados setenta por cento das sementes de soja que 
foram plantadas naquele ano. No corrente ano~ nesse mesmo pe
ríodo~ fornm comercializadas apenas 36.4% desse montante. No 
que tange a fertilizantes. até o fmal de julho fomm vendido<; ape
nas 12% de todo o volume com=ializado na safra passada-

De acordo com Luiz Duarte Silva Júnior, assessa": agrícola 
da Secrotaria de Agricultura e Assuntos Fun<fiários do Govemo do 
Estado de Mato Grosso a redução de plantio estimada para a safra 
95/96, em xelação à safra 94195, é de 45% na Região Noro: e de 
20% nas Regiões Sul e Leste. Semente no Estado de Mato Grosso, 
prevê-se que 800 mil hectares de temts deixarã'o de ser cultivados 
na pnSxima safra. Esse dado, aliado à redução da adubaçio das la
vouras, tedundar.i em menor produtividade ainda. 

Todoo sabemos que o complexo soja é boje a área mals de
senvolvida dentro do seta- agricola.. Ela é importante para o abas
tecimento intemo e para as e<J?OI1ações beasileir.!s. Vejamos, po
rém, o tratamento que o Govemo está dispensando a esses produ
tores. Enquanto para o plantador de arroz, de milbo e de feijão, o 
limite de financiamentO é cje R$150 mil pa- produkfr, para o plan
tador de soja esse limite está em RS30mil por produtor, uma miga
lha em ternloS de soja em geral e de Mato Grosso em particular, 
onde o tamanbo médio das lavouras é superior a 350 hectares. Na 
realidade, R$150 mil seriam suficientes para o cultivo de apenas 
:3bo hectares de soja, o que já exigiria que os produtores dispuses
sem.de recursos pxóprios para o xestante. Com R$30 mil, o produ
tor não faz quase nada; na xealidade, ele precisaria é estar bem ca
pitalizado, para bancar todo o empxeendimento oom recursos pt6-
prios. Como, eniietanto, a rep no setor é de uma descapitalização 
g~ muitos não terão :recw:sos para esse plantio e sim
pleSID.ente deixarão de plantar._Ern Yistadis~ uma medida paliat1-
va e salvadoza seria a equiparação do teto de financiamento da 

....soja com o do atroZ. do milho e do feijão. 
Enquanto os destiuos da agricultu!a forem ditados por e<:o

nomistas e buroc:zatas. esses problemas se repetirão, e as soluções 
emergenciais também se repetirão. Planlar uma safra agdoola não 
é o mesmo que lançar um novo produto no mercado oo o mesmo 
que comtruir uma nova fábrica para montar um novo v·eículo, por 
exemplo. A fabricação de um novo produto oo a montagiaD do 
veículo podem ser relardadas, à espeta do melhor mcmento para o 
seu lançamento. Uma safra agrico~. no entanto, está diretamente 
sujeita às fmças estabelecidas pelo clima e pelã natureza e oonlra 
elas não se pode lular impunemente. Cllegou .a época de planlar, 
tem-se que plantar, do contrário uão se colherá. cu se colherá me-
nos do que seria possíveL · 

Todo agdcultor já está care<:a de sa.bõr que assim é e assim 
será. Para os economistas e burocratas, entretanto, essa regra da 
natureza não vale ou pode espetaL Em ·decoo:êDcia disso, a cada 
iníciO de govemo esses mesmos problemas se repetem,. com pie-
juízos enotmes e ii:repaxáveis para o País. Não são capazes de 
aprender com os erros passados de seus antecessores. Por causa 
disso, o Brasil é que paga a C<lllta. 

Os dados estão a demonstrar que os preparativos para a pró. 
xima safra de grãos já deveriam estar bem adj;mrados Muitos 
agricultores, entretanto, não começar.mi ainda a prepaxar suas ter
ras por Dão estarem confWlles nas per.;pectivas para o pnSximo 
ano. Mesmo assim, o Governo não faz nada, vai deixando como 
está pam ver como é qoe fica. 

O Brasil precisa de uma politica agrícola efJ.Cienle e dura
doma para poder acabar cem esses risoos e incertezas_~ 

Senhor Presidente, Senhoras e Senba-es Senadores, os pro
blemas da agricultura brasileira são muitos; todavia, as soluções 
para eles tanlam.. Mas ainda há tempo. Por isso, sirvo-me desta tri
buna parn lançar o meu veemente ape}o ao Govemo paza que, com 

os olhos voltados para o futuro. elabore pua o nosso País uma po
lítica agricola eficiente e dwadoora, que atenda as- riecessidades 
alimentai:es e comerciais do nosso País e que propxcione aos agri-

- cultores tranqüilidade para planlar e produzir. Quanto ao presente, 
a solução é ainda reooner às soluções emergenciais, para resolver 
de imediato o problema da proxima safra, para que, no ano que 
vem, ao menos se repitam os resultados obtidos em 95. 

Muito obrigado! -
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB- AL)- Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores: 
O Brasil viveu essa semana um dia histórico e decisivo par.t 

a construção de um futuro sem traumas a partir do enfrentamento 
sem lravos de nosso passado reoente- Como Presidente da Repú
blica e oomo Comandante Supxemo das Fmças Annadas, o Presi
dente Femando Henrique assinoo o Anleprojeto de Lei dos Desa
paxecidos, recoohecendo a responsabilidade do Estado pela inte
gridade fiSica dos que ~Sob sua guarda. 

O registro da cerim&ria de assinablra do Projeto foi emble
maticamente expressa na foto que valorizou a primeiril página dos 
principais jornais brnsileims: O Cllefe da Casa Militar, General 
Femando Cardoso, rumprimentaildo Dona Ennice Paiva, viúva do 
ex-Deputado Rubens Paiva, representante mals que todas as oo
tras, de um sofrido grupo que já definiu como "Viúvas do Talvez". 

A foto da viúva e do General não ~tou apenas um 
cumprimento protocolar, selou uma união de mãos: e uma conver
géncia de gestos para a construção de um futuro sem traumas, mas 
sem mentiras, um futuro em que não se condenam coipados. Dw. 
se admitem as culpas. Hoove grandeza sem revanchismos no gesto 

_de Dona Ewrice, hoove grandeza sem oorporativismo no gesto do 
General Cmioso, s]mbpljzamfu vadade-ira:mente -O- -&6Icito-Na~ 
clonai hoje comandado e liderado pelo ilustre General Zenildo Lu
cena, que inspira O<gulho pela grandeza de seu gesto cívioo de ine
gável dimensão hist6rica. Com o Genetal Cardoso, ali estava o 
Exército Brasileiro, ali estavam as Forças Annadas. que por sua 
expressão e sua histórià. ~ seu ideário e sua prática estão acirila, 
e muito acima, de eventuais desvios de conchlta de alguns de seus 
membros. Ali estava a Nação, cqmo estiveia PJUCO antes em de
clarações de representante do movimento Tortura Nunca Mais, em 
Pemambuoo: O MovimentO, segundo ganmtia, se prestava a Ici
vin9icar e dar o m_e:smo tratamento a famílias de Militares even-"... 
tuahnente desapaxecidoo, pois ÚDica e igual foi e.~ a _da- de quem 
perdeu um familiar. 

A Nação amadureceu mais que algum: de seus Cb.efes, que 
insistem Dllm mauiqueísmo absurdo de travo e de ressentime:nto. 
As IIL1IIil'estações de alguns O.efes Mllilares do Nordeste. con1ra 
o Projeto dos desaparecidos, felizmente foram tratadas pelas For
ças Armadas oom a cliinensão de sua justa impropriedade, pois at~ 
podem atender e agradar aos bolsões sinceros mas Iadicais a que 
se referia o General Emesto Geise~ mas nem :refletem o esforço 
nacional pela cicalrização de feridas ainda abmas, nem oompreen
dem o esforço histlirico em tomo da paz e da oonciliação Nacio
nal. Fel.im:l.ente puccem mais que nunca vozes isoladas, respeitá· 
veis na exp:essão de seu inconfotmismo, mas inaceitáveis na es
treiteza de sua visão do Brasil e da história- A Câmara Municipal 
do Recife neg~ por expressiva maioria. voto de aplausos a tais 
declarações equivocadas. As vozes isoladas da inc:omp:eensão de 
hoje, da mesma fcxma que os desvios individuais da oonduta de 
ontem não podem ser confundidas com. o Estado cu com suas ins
tituições. nem podem maculá-las. É essa compxeensão de uma sO

~ ciedade amadurecida que ontem viabilizou a Lei da Anistia e hoje 
repele o inconfOIIDismo estmito do maniqueísmo mais travoso. O 
Brasil está acima de_ resseJJtimentos pessoais, a Nação está acima 
de travos individuais. 
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A foto do reencontro de dois opostos que se unem para a 
consolidação de um único gesto foi, por iSSo_ mesmo~ Ui:na. Valiosa 
seDha de construção de futuro, baseado na verdade que e.ngrandece 
mesmo quando desnuda feridas. No Projeto dos desaparecidos. 
não se confrontam ideologias, màs se encODtram sentimentos hu
manos de famílias que choram e sentem. sentem e sofrem o desa
parec.imem.o de familiares, sobrettldo fa.miliares, mais que militan
tes políticos. No Projeto, não se defende eu- ent.roniza uma linha 
política ou partidária, mas se proclama um princípio inegociavel
mente sapdo: O Estado é responsável pela integridade fisica dos 
que lhe são coníl.ados. Se houve tortura ou morte numa dependên-
cia pública, responsável é o Estado. · 

O Projeto com ·seu bálsamo cicatrizante de um passado de 
muitas e dolorosas: feri~ com certeza ainda não atende -à legíti
ma exigência bist6rica de se saberem as circunstâncias da morte 
ou destino dos COipOS. Todas as famílias tém o direito de saber 
como morreram seus filhos ou maridos. seus primos e ~·To
dos têm o direito de encontrar e sepultar seus restos. Todos os 
mortos têm o direito .à ie~ digna. Mas nem por iaso ninguém 
diminuirá. a importância Illst6rlca da iniciatiya do Presidente Fer
nando Henrique. Dezesseis anos de anistia se passaram até que se 
v:iabilizasse esse gesto, que pode não ser o esperado, ·mas com cer
teza é o possível. 
· Também a anistia, em seu tempo, não foi tudo o que se 

quis, embora tenba sido tudo o que se pôde. No Brasil do AI-5 e 
da absoluta tutela militar, do obscurantismo mais exacerbado, a 
anistia parecia Um sooho impossível, SODhado por muitos na resis
tência silenciosa de frágeis trincheiras de opinião puôlicã. ou de
fendido arriscadamente nas .ruas e nas tribunas parlamentares a 
princípio por uns poucOs. A pregação ·que-cOnieçóijlSolada e vi~ 
sionária foi aó, lOngo do tempo sustentada por preces que viraram 

_Bl.SSUIIOS, sussurros que se fortaleceram em vozes, em vozes que 
se multiplicar.un em clamores, ecoando o grito incontrolável de 
uma Nação cansada de divisões, ansiosa pela pacificação. 

Permita~me lembrar dois nomes, que a seu modo e nas 
trincheiras que puderam ocupar~ viabilizaram um prim.eíro ges~ 
to de conciliação nacional da anistia. De um lado, o Senador e 
Minisiro da Justiça Petrônio Portela, ~nte pressionado e 
incompreendido por muitas, mas io.cansável em sua negociação 
que por vezes se coofundia com uma paciente catequese junto 
aos setores refratários do Govemó de então. De outro, o velho 
Teotônio Vilela. que saiu Brasil afora mais que plantando a anis
tia em semeaduras de esperança, escancaraD.do os porões da 
vergonha. para expor à consciência da Nação as mazelas que a 
ditadura escondia em suas masmorras. ~ 

Felizmente hoje já não é indispensável a ousadia temeiária 
do velho menestrel de Alagoas, que mombou portas de prisões 
inexpugnáveis eln seuS ri:õ.u:os e grades, mas-tão frágeis na sua ile
gitiini~ que se abriram a umhomemcuja,4:[llcaannaera força. de 
sua pregação e a legitimidade de sua causa. O velho Senador mostrou, 
com sua cruzada incansável. que,o sonho soohado por n:m.itos deixa 
de ser apenas um SODho, para ser começo de realidade. 

A anistia não se completou na Lei de 1979, como Dão se 
completa no projeto dessa semana. Mas os dois momentos são de
cisivOs para a-vida Nacional e são im~indíveis para plena ci~ 
cat.rização deSsa dolorosa ferida de muitas metáStases: o inomento 
em que todos. rigorosamente todas as familias de desaparecidos 
terão clireito a saber em que circunstâncias eles rncnetam,. onde 
seus restos foram ocultados. Não in.teressar.í.. no futuro. como 
hoje já não intereSsa. definir resp<lllSabiliiliides individuais, não 
apenas porque elas já foram perdoadas pela lei da anistia de 1979, 
mas também porque a hisl6ria sempre desprezu1i os gestos menores 
dos que tortmaram indefessos cu assas~inaram prisionejios. A riwela-

ção da verdade histórica em toda a sua crua inteireza pennitirá que 
a Nação tome plena consciência dos equívocos que se cometeram. 

Mais do que se admitir responsabilidades, como hoje feliz. 
meote já se conseguiu. é preciso estabelecer Sua extensão. Não 
para julgar ou condenar responsáveis individuais, mas pata evitar 
que os equívocos Se repitam. O jogo ·democrático e o vercladeiro 
interesse nacional pressupõem debates e até conflitos ideológicos, 
como hoje se verifica no Brasil Plural que hoje vivemos. Mas o 
combate de ideais e a defesa de oposições politicas jamais poderá 
admitir a violência como método oo a tortura como piá.tica. O Pro-
jeto dessa semana, com certeza, ainda .não completa o processo de 
aJJistia. Mas cairega em si a eloqiiente proclamação de que o Esta
do Brasileiro está acima dos desvios de seus agentes. O Estado 
Brasileiro, aí incluídas todas as snas instituições, tem a dignidade 
de admitir seus eaos, pmque tem a grandeza de reprová-los. O 
Estado Brasileiro tema consciência humanística e a coragem polí
tica de proclamar que, apesar de todas as divergências, de todos 
os conflitos ideológicos, não _compactuará com o crime, mesmO· 
que aDistie os criminosos de quãlquer origem. Pennita-me ao f.mal 
expressar a couf"um.ça de que a iniciativa do Presidente da Repú. 
blica sustente a espernnça de que esse projeto inauguxa o tempo 
em ·que o sonho do Bia.Sil deixará de ser apenas nome de um mo
vimento para ser uma prática de todo dia: Tortura Nunca Mais. 
Nem em masmoz:ras políticas de ditadUras quaisquer que sejani',
nem nas delegacias de polícias oo presídios comuns,, Tortnras 
Nunca Mais. nem contra intelectuais e militantes políticos, nem 
COJJb:a indefesos e quase sempre humildes presos~ Tortura 
Nunca Mais. Eia o que en tinha a dizer •. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Nada mais ha· 
-vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os ttabalbos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Está encerrada 
a sessão. . . . . . 

• (Levanta-se a sessão às 18h28min.) 

DISCURSO DO SR. BERNARDO CABRAL PRO. 
NUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 29·08·95, QUE sE 
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE. 
Ç6ESNAANTERIOR . 

O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente, peço a pa-
laVIa~ como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabrnl. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Como Lfder. 
PronUilcia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Pre.. 
sidente, Sn e Srs. Senadores, na sessão de 1• de junbo de !995, 
em que o Senado Federal homenageou o Poder Judiciário·, eu di
zia.. ao iniciar o meu disctiiSo, que em do Norte e lembrava que, 
tendo ali nascido, no meu Amazonas, aprendi que os rios, que são 
muito pequenos no começo, vão aumentando o seu candal à medi

. da que se aproximam da foz. tcm.an<fo..se, com o seu crescimento~ 
estradas do desenvolvimento e da própria vida. 

Voho à tnruna hoje, Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, 
para regislru: a minha preocupação e dar a minba modesta coutri. 
buição na questão das hidrovias lnasileiras e. no que muito nos 
toca, das hidrovias da Região Amazônica, bem como a navegação 
interior. 

Da imensa malha fluvial que drena o territ6rio brasileiro, 
cerca de 40 mil Km de rios são constitufdos por hidrovias tiSica
mente aproveitáveis. São rios que iD.icialmente serviram Como es
tradas para que os primeiros colarizadores. com suas pequenas 
embalt:ações, sem a linha do Tratado de Tocdesilhas, alargassem 
as fronteiras, incmporando vastas regiões ao nosso tenitório. 
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Mas, se de um lado o Brasil é um paÍS privilegiado por sua 
imensa malha fluvial, de outro, somente 10% das áreas oode se 
deu o desenvolvimento estão Jr6ximas à calba dos grandes rios. O
crescimento ocotreU basicamente na região litorânea, que, com a 
sua. topografia acidentada, toma os rios inadequados para a !lil.ve
gação em COII"eD.te livre, ou seja. em suas ccmdições naturais. obri
gando o dispêndio de pesados investimentos paxa sua correção. 

Em sua maior parte, os rios navegáveis correm em áreas lo
calizJldas nos chamados "grandes vazios", regiões ~ há. po!JCO 
sem atrativos para investimentos que lhes proporcionassem iDgres
sar no m=ado cano ceD1ros de produção. Assim, a navegação in· 
terior, própria pam o tnuiSp<l<te de grandes volumes de =ga, fi
cru tele,gada a um segundo planf>, dependendo de incentivos que 
permitissCm a sua cootim1idade. A exceção da Amazônia, onde em 
vecdadeims imensidões silo praticamente a única forma de 1r:uJs.. 
porte para passageiros e cargas; do rio São F!:liilcisoo, com as ·suas 
folcl6rioas gaiolas, e da Região Sul, gmças à existência da Lagoa 
dos Patos, associada a fatores cultutais lmzidos por imigrantes eu
ropeus, o termo hidroviâ caiu em desuso. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BER· 
NARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO: ~ 

Bacias &tonsão Princi~;, rios ela!ZOS 

Amazônica* 18.300 Km Amazonas/Solimões, Negm, 
Branco, e os da Amazônica 
Ocidental .~.A~-.· PumseJUIUá 

Nordeste** 3.500 Km Mearim, Pindarn; llapecuru e 
Pama!l>a 

Tocantins/Ara- 3.500 Km Tocantins/ A.raguaia . .,,.;. 
São Francisco 4.100 Km São Fnmcisco e Gnmde 

Laste 1.000 Km Doce e Paraíba do Sul (wtenciaisl 

Par.má 4.800 Km Par.má, !retê, Plli3llalôa, Gnmde, 
lvaí 'e Ivinhema 

Paraouai 2.800 Km P=~••; e Culabá 

Sudeste 1.300 Km Jacui, Taquari, Lagoa dos Patos e 
La•oa Mirim ~ 

Uruouai 1.200 Km Uruoaui e lbicui (pontencias) 

Hoje, o jlrocesso dé interiorização, impulsiOOado pela ex
pansão das froo.teiras agácola e mineiaJ. acabou por chegar à áiea 
de influ&cia de grande parte de nossos rios. A1Iav6s deles são es
~. Jrincipllmente, grãos. minérios, madeUa, derivados de pe
troleo e materiais de coostrução. Como retomo, levam às IesWelo 
produtotas insumos e equipamentos, num volumo total de =ga 
que já supem os 12 milhões de toneladas anuais (0,48% da =ga Gostaria, Sr. Ptesidente, Srs. Senadores, de tecer algumas 
transportada por hidrovias em todo o nmndo). coosiderações sobre a sitnação das hidrovias e da navegação inte-

.Imensas áreas há pouco desabitadas vão sendo cobertas por rior, pam melhor colocar a questão nacional em relação a esta te
lavcura de grãos, por grandes fazendas de criatório, por canteiros mática. Tomemos como primeiro título ''Navegação Interior no 
paxa a explomção mineral. Nas maiOieS hidrovias o báfego come- 'Mundo". E chamo a atenção dos Srs. Senadores paxa o fato que de 
ça a se adensar. Na Amazônia, c:amtas cem até 45 toneladas de um todo de 450 mil quilômettos de vias navegáveis imeriores 
~ são embarcadas nas chata pelo chamado sistema "roD-on existentes no nnmdo, são, efetivamente, utilizados cen:a de 190 

roll-off", indo e vindo pelo Rio Madeira, entze Porto Velho e Ma- mil quilômettos, nos quais são tr.msportados, anualmente, dois bi
naus ou. ainda, entze Manaus e Belém pelo Rio Amazonas. inte- lhões e 200 milhões de toneladas de cargas. priDcipalmente car
gcmdo-se dessa foana à malha viária tem:stre para compor o vão, pettóleo, oombustíveis,llquidos, fertilizantes, fexro, aço e ma
tr.msporte de porta a porta. teriais de construção. Desse total, cerea de 57% são movimentados 

Divern:is póito& localizados ao longo dOS rios sãO ""'P""" pelos Estados Unidos da América, 25% pela ex-União Soviética, 
lhados paxaescoar a produção de novos pólos agácolas, e a coos- 10% pelos países da Europa Ocidental e 8% restantes tcmsporta· 
trução de olmts de infra-estrutum, de norte a sul do Pais promove dos pelos demais pai ses que se utilizam de hidrovias. 
a formação de grandes estiriles navegáveis, como abrindo oovos Observem. Sx"s e Srs. Senadores, a disparidade brutal que-
horizontes para a nossa navegação iiuerior:--- · - --há entre o que se movimenta s6 nos Estados U:DidoS 51% e os 8% 

As atividades telaciooadas com a imp~. supervisão, IeS!antes que cabem aos demais paises que se utllizaiD das hidro
cootdenaçio e CODtrole da ~~avegação interior silo de atribuição do vias. 
Ministério dos Transportes. Dessas as referentes à implantação e Os mai01es indices de apmveilamento de hidroviss (pen:en
opemção da infta-estrutma hidroviária neceSsária ao desenvolvi- tua!mente, no uso da Iede potencial) encontr.un-se na Eüropa e 
mento da navegação interior. incluiDdo pOrtos fluviais,. emm. da nos Estado:i Unidos.~ ex-União Soviética utiliza 31% de seu po
competênciadaPortobrás- Empresa de Portos do Brasil SI A, sen- tenciale ospaisesdaAs~ apeeas cett:ade 8%. 
do atuaimente do Departamento de Portos e Hidroviss do Ministé' A REDE EUROPEIA. 
rio dos T=sportes. · A malha de hidrovias que se estende pela Europa Ocidental 

A malha fluvial brasileira, com cerca de 40 mil km de tem sua maior extensão cOncentrilda nas vastas regiões de topogra
rios potencialmente aproveitáveis para navegação, distn'bui;se fta plana ou levemente oodulada, que recobre a Holanda, a Bélgi
em nove grandes bacias hidrográficas, cOOformc a seguinte dis- ca. o Norte e o Noroeste da França. o Node, Ncxoeste e Oeste da 
tnl>uição- ~ :Alemanha Federal e o Norte da Alemanha Demoaática. 

E aqui paro para fazer um p8I1lntese, Sr. Presidente, para Dessa malha de 26.5001cm de extensiio, e por onde anilai~ 
demonstrar o que foi a tenacidade do Dr. Arnaldo Augusto Set- metlle são tcmsportadas cerca de, no mínimo, 370 milhões de to
ti, meu assessor técnico na Lidenmça do Partido Progiessista, neladas de carga. mais de 10 mil quilômetros silo fonnados porca
que fez um levantamento primoroso e que o sima entre os nais artificiais e o restante por rios e 12.gos. ligando os principais 
maio= especialistas em matéria de hidrovia do Brasil e fora centros de produção e consumo e portos orellnicos como Rotter
do nosso Pais. - daln, Amstetdam. Hamburgo e Antué1pia. Pela topogrnfla suave 

O quadro, Sr. Presidente, mostta as bacias A.mazônica, da região, o sistema hidrOvíário, dotado de bairagens e pequenas 
Nordeste, Tocant.iJ:Ls..Aiaguaia, São Francisco, Leste. Paraná, Para- quedas, está quase totalmente can!IHzado per meio de sucessivos 
guai. e Sudeste, Uruguai; quadro esse que vou passar à Taquigra- lagos rep=ados. No rio Mam, que no futuro integrará o Reno .O 
r:ra.. sem a necessária leitura,. para que ~o haja um senão sequer. Damíbio, 41 eclusas vencem um desnível de cerca de 300 metros, 
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ao longo de 450km. enquanto outras 27 eclusa~ estão instaladas 
nos quase 300km qoe for:mam o trecho médio do Reno. 

Com o término da ligação Reno-Main-Damíbio. feita em 
1994, ficou fa:mada uma hidrovia que liga o Mar do Norte ao Mar 
Negro, atravessando, em seus 3.500km. uma das mais ricas e pro
dutivas regiões da Europa Ocidental. 

Agom, Sr. Presidente, faça-se uma observação à rede na re
gião da ex-União Soviética. Devo dizer a V. Ex'" que visitei a 
União Soviética por duas vezes, uma com o ex-Senador Pompeu 
de Sousa, que àquela ahura ""'o Presidente da Associação Brasi
leira de Imprensa em exercício, e eu era o Presidente da Ordem 
dos Advogados do BrasiL Nessa ocasião pude comprovar a topo
gm:fia :razoavelmente plana. o que proporciona gxandes extensões, 
naturalmente navegáveis, paza as hidrovias formadas pelos rios 
Volga, Kama, Don (ligado ao Rio Volga pelo cmai Volga-Don), 
Neva (que é o rio que banha a frente da Cidade de Leningrado), 
Svir e Dllieper. Essas grandes hidrovias ligam-se a 5 =. ínte
rim= Negro, Cáspio, A=v, Báltico e Br.mco (navegados também 
por emhart:ações fluyiomaoftimas), e IilaiS óSW:gos Oneg e .Lado
ga, além de inúmeros canaís, ligando principalmente os lagos aos 
maresimerioxes. --- ---

Na região asiática do tcait6rio ex-soviético, as ~ hi
drovias são as fa:madas pelos RiosJenissei, Irtysh, Ohi e Âm:n. 

· Transportando amtaJmente cerca de 550 milhões de tonela-
das de carga nos seus 45 mil km de curso aproveitados. o sistema 
hidroviário soViético pOssui, em soa infra-estrUtura, mais de 100 
eclusas, além de I O mil camis artifiCiais. 

Agom, Sr. Presidente, faça-se um paralelo com a rede ame
ricana. 

O sistema hidroviário americano famado por 40 mil km de 
hidrovias é responsável por tiansporte anual- e ehamo a atenção 
~ V. Ex:" pam o fato de como desprezamos o nosso sistema hi<Jro.. 
viário- s6 ali, naquela rede americaua, de mais de I bilhão e 250 
milhõeS de toneladas de earga. Eslá subdivido, segundo a locação 
geográfica de seus cursos, da seguinte forma: hidrovias da Costa 
Atlântica, hidrovias costeiras do Golfo do México, sistema do Rio 
Míssissipi e Antilhas, dos Gt3ndes Lagos e do cma1 màdtimo do 
São Lourenço, além de outras pequenas hidrovias da Costa do Pa
cífico, A1asea e Havai. 

Sua mais importante malha bidroviária está Jocaljzada na 
região Centro-Oeste do tenilório aniericano e é fcmnada pela Ba· 
cia do Mississipi. onde correm rios como Ohio, Temlessee e lli-
oo~ . 

Naquela malha. opem ainda um canal ligando o Rio Tennes- . 
see ao Rio Tombigbee. CODbecido por 'Tenn-Tom". VJSando en
curtar a disláncia para o Golfo do México em SOOkm- e vejam a 
preocupação ai da inteligência na produção norte-americana ·, s6 
para escoar, principahnente, a produção das reservas carlloniferas 
do Estado de Ohio, numa estimativa iniCiill da ordem de dezoito 
miJhões de toneladas anuais de carvão, é que eles encurtaram essa 
distância para o Golfo do México em SOOkm. 

E o sistema Mississipi-Ohio constitui-se na hidrovia de trá
fego mais intensO do mundo, sendo que, no Baixo Mississipi. tra
fegam comboios de até sessenta mil toneladas de carga. 

GESI'ÃO DA NAVEGAÇÃO INTERIOR. 

Nos Estados Unidos prevalece a filosofia de usos nnlltiplos, 
contemplando não s6 a mvegação, como o controle de cheias, ge.. 
I3çio de energia elétrica, Drigação e lazer. Do poniD de vista fusti. 
tucional, cada entidade define suas pricridades, rec:urws e eslrotu· 
I3çio adequados, aplis entendimentos prévios, fazeudo com que 
nenhum aspecto setorial prevaleça autoaaticamente sobre os dç. 
mais. Todos os empreendimentos relaQ.vos aos usos comuns estão 

sob a responsabilidade de comitês de bacia. viabilizando-se assim 
a gestão conjunta." 

· Nos países da Europa a normalização. planejamento, ;m;.
planlação, operação e manutenção da navegaçio interior são exer
cidas, em geral, por um organismo federal. havendo casos em que 
a administração é compartilbada também com a iniciativa privada. 
Há países como a Holanda, por exemplo, onde COD.vivem hidro
vias geridas pelo Estado, oub:aS por organismos especialmente ins
tituídos para esse fim e hidrovias adminisu:adas pelas comunida
des locais. 

Na ex-União Soviética. a gestão das bidrovias era feita pelo 
Estado, dentro de um sistema gereucial de uso nnlltiplo. Os planos 
de transporte enun estabelecidos em planos qiiinqúenais, em que 
se define a participação de cada modo de transporte. 

O Sr. Osmar Dias- Conoede-me V. Ex• um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Cem muita homa. V. 

Exa completa a lacuna de cada discurso que se possa prommciar 
neste plenário. · 

O Sr. Osmar Dias- Quero. associar-me a V. Ex .. , lamen
tando também que um tema de tamanha i.mportância não encontre 
eco nos debates nesta Casa. Entendo que é a questão da redução 
dos custos nos tnmsport.cs que viabiliza um país.. Sabemos por que 
os Estados Unidos não encontram concorrente nas exportações. 
por exemplo, dos produtos agrlcolas. dos grãos, para outros paí
ses. Porque os Estados Unidos optou pelo transporte inteimo
dal. reunindo as bidrovias:, as ferrovias e as rodovias. mas coni 
competência. utilizando-se dos recursos naturais, espa)hando 
hidrovias nas regiões produtoras e, desta forma, permitindo o 
escoamento da produção e a exportação a tiiri custo reduzido. 
Ílo que se refere ao transporte. Perdemos muito em transporte 
para os nosgos parceiros do Metcosul. Por exemplo, as distân
cias que separam as regiões produtcmls da Argentina do seu 
porto são, em média, 250 quilômetros, enquanto as distâncias 
médias do BrasiJ:.chegam. a 850 quilõmetros. Isso significa que 
uma tonelada de comida, de grão, na Argentina.. custa US$14 
para ser catregada até o porto. No Brasil, em função do nosso 
sistema de ttansporte e das dis~cias que separam as regiões 
produtoras dos p::m.os, esse custo chega a ser duas ou duas ve
zes e meia superior ao cuSto contabilizado pela Argentina. As
sim, não dá para concorrer. Entendo bem o sigiiificado do pro.: -
nunciam.ento de V. Ex• porque sei da importância que tem para 
a viabilização não apenas do setor agricola. mas do setor indus
trial em especial. que arca ainda com um alto custo de transpor
te: pata competir no mercado mundial. Parabéns a V. Exa. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agrndeço a V. Ex",~
nente Senador Osmar Dias. Devo dizer-lhe que um dos pontos que 
ia abooiar mais adiante é o que hoje se convencionou chamar na 
Amazônia. 

A estrada nanual naquela região é o rio; é o riO que comaii
da a vida. No entanto, há semp:e alguém que !""fere gastar milhõ

. es e bilhões em uma rodovia - e posso citar a Transarrum3trica -
quando agora estamos tentando tr.msportar de Coiabá paia Porto 
Velho e, depois, pela calha do Madeiia até o municipio de Itacoa
tiara, no A.m.azonas. a nossa soja, saindo para o Atlântico. pela meM 
tade do preço. 

Por que as pessoas fazem ruvido de meteador? Porque 
quando o Brasil lançar esse produto oo exterior pela metade do 
preço. exs: grandes mercados internacionais começarão a sofrer o 
!""juízo. E, a partir dai, começa a sabotagem. 

De modo que agrndeço a V. Ex• pula sua intervenção, ple
namente coerente com a linearidade do meu cliscu.rso. 

O Sr. Romeu Tuma ~V. E~ me permite um aparte? 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Com nfuita boma, Sena-
dor Romeu Ttiftla. ~ 

O sr. Romeu Tm:Da - -Descil].)e=ine por mterrompê-Io, Se
nador Bema.ndo Cabtal. Mas V. Ex• traz à baila um assunto apai
xonante. pani. não dizer que economicamente de grande valor. 
principalmente para o Brasil que possui virias bacias hidrográ
ficas, dentre elas a bidrovia lietê-Paraná. Em visita recente a 
uma usina de açúcar e de álcool, o Senador Osmar Dias, com 
os seus co.Dhecimentos na área agríCola, observou que há uma 
redução no custo do transporte da cana em praticamente 50%, 
pelo uso do transporte modal. O uso desse transporte permite 
que se vá buscar a mercadoria a uma distância bem maior do 
que seria possível com o t.raosporte rodoviário. A usina utiliza
se do transporte rodoviário, do ferroviário e da hidrovia. tendo 
inclusive desenvolvido a tecnologia de construção das barcaças 
no próprio local. VeriflqUe V. Ex-' como o_ assunto é importante 
dada a quantidade de oportunidades que podem -Surgir com o 
uso da h_idrovia. V. E.x• referiu-se à Europa. Fiz um_trabalho 
com a políCia alemã' no Rio Reno; lá, há uma patiÜlha que per
cone permanentemente aquele rio. As barcaças de transporte., 
de várias toneladas, parecem um comboio de trem pelo número 
e tamanho, de cada uma delas. Elas fazem um transporte inter
nacional, ou seja, da Alemanha para a Holanda e para outros 
países qUe se servem dÔ mesmo leito de rlo. Quero cumprimen
tar V. EX.• e; em nome dos brasileiros, agradecê-lo pela oportu
nidade do seu discurso, na esperança de que os inVestimentos 
venham com rapidez. Lembraria até a ponte de Santa ·Fé, onde 
uma hidrovia unirá São- Paulo ao MatO Grosso. ESta-ponte está 
paralisada por falta de investimentos, principalmente do_ Gover
noFederal. 

q SR. BERNARDO CABRAL- Sena4or Romeu Tuma. 
V. Ex• aborda parte d9 que, ao finai. voo fazer chegar às mãos da 

Presidência da Casa. E um trabilbo de dois volumes, denso. elabo
rado, ao longo de seis meses inintenuptos, pela Assessoria da li
derança do Partido Progressista, chefiada pelo Dr. Setti, que ainda 
há pouco eu· dizia sei. na minha cozisideração, boje~ ri:o:idos maio
res especialistas na matéria tanto no Brasil quanto no exterior. Te
nho a certeza de que a Presidência do Senado mandanl publicar 
esse alentado trabalho para que todos tenham conhecimento do 
que há em relação às hidrovias, em relação ao. desenvolvimento 
sustentável do nosso País. -

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me pemüte um aparte, nobre 
Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - P.ofs não. nobre Senador 
Pedro SimOD.. - - - . ~ 

O Sr. Pedro Simon - Felicito V. Ex• pela importância do 
pronunciamento. - -- -

O SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado a V. Ex•. 
O Sr. Pedro Simon- É doloroso falar no nos~ Rio Grari

de do Sul. Há 50 anos, o gr.mde meio de transporte naquela região 
era o hidroviário~- V. Exa conhece Porto Alegre e sabe que ali há 
uma série de rios, todos praticamente navegáveis. Íamos de minha 
t=, OOOas do SuL por água até Porto Alegre. Relegoo-se esse 
tipo de tr.msporte a um plano terciáriO; sobreveio, então, o seu de
saparecimemo. E nós fJZem.os a loucura- a que se referiu ·o Sena
dor Osmar Dias - de fazennos a maior parte do nosso tr.msporte 
por rodovias. Trinta par cento do que se produz 110 BiliSil se perde 
nessa ~ia. desde a colheita até o tr.msporte. A :rea.Iidade qUe 
estamos vivendo é essa. V. Ex" falou muito bem sobre a Tnmsa
mazônica. É uma piada falar Da T~ que poderia até 
ser construída, desde que, primeiro, tratássemos do -Problema da 

rodovia. E os rios navegáVeis do Brasil? Por onde se anda, verifi
ca-se que há mUiias rioS. É uma Í:ealidade. De repente. o ex-Presi
dente JK deu impulso à indústriã atltõDiObilística. Nada contra.-A 
solução, para nós, seria o transporte :rodÕviário.- era tudo paia o 
transporte rodoviário. E o que temos hoje? Nada de rodovia, nada 
de transporte fluvial, nossas f~vias são um fracassO total~ estão 
numa decadência total e as nossas rodovias também. PelC' :nenos 
se pudéssemos dizer: optamos por rodovias, e Dão há naci.:::. melhor 
do que as rodovias do Brasil. Tudo bem. Mas, não. Como não po
dia deixar de ser, as nossas rodovias, pelo volume de cargas trans
portado, não agüentam por muito tempo. Portanto, o- proiiuncla
mento de V. Ex• é de uma importância func:lamental. no momeirto 
em que estamos debatendo essa questãO. N"aO se -fala tanto em pri
vatização? Está aí talvez um setor que possa até ser privatizado. 
Por que não olhar paza o tiansporte fluvial e pesquisai se Pode oo 
não haver in!Cressados_na sua privatiz:ação? A verdade, a dolorosa 
realidade, é esta: nunca- e V. Exa disse-o muito bem- _vamos ter 
condições de cOmpetir em preços porque utilizamos massivameme 
o transporte rodoviário, que tem um frente muito caro. N"'ao temOs 
condições de competir e não é só com os EstadOS. Uriidoo, não te
mos condições de competir com ninguém. Ao mesmo tempo em 
que temos que aumentar a produção- que hoJe-é de setenta milhõ
es, uma ninharia, temos de cluplicar.lriplicar -,não se pode falar 
em competição real se não .hOOVer um tiinsporti· barato. E o nosso 
tipo de transporte é o mais ·cruel, o mais ridículo que podemOs 
imaginar. Meus cumprimentos pela importância e pelo· significado 
de mais esse pronunciamento de V. E~. · 

O sli PREsiDENTE (.Lev). Dias):_ Senade< Bemaido 
~bral. o tempo de V. Ex• está es.gorado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, vou pedir 
permissão a V. Ex• para responder pelo menos o aparte do Sena
dor Pedro Simo~ e. as últimas quatro folhas do meu-discursO. Sos
taria que V. Ex• ,.as considerasse como lidaS, para não iri.vadir o 
tempo do outro orador. 

·o SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está concedido um 
tempo adicional a V. Ex•. • · 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. 

Sem dor Pedro Simon. veja V, Ex• o que é cruel. para usar o ... 
teimo que V. Exa acaba de registrar: o frete rodoviário é o .máiS 
caro do mundo; depois vem o ferroviário, e. pOr Ultimo;-o mais ba
rato, o menos custoso, o frete marítimo, põrque neste a estxad2 é 
llatural, não precisa set construída nem conservada. E, no em.anto. 
relega-se isso talvez polqUe não seja uma fonte de COIIUpÇão no 
sentido do quanto as pessoas podem -ennca.r na: construção de eS
tradas que daí a pouco estão esburaca.âas ou na construção de fer

-roVJaS- como V. Ex,• citoo -,que esfão abandorutdas O fato é qUe 
não se encara ·oom a. devi& Seriedade um assunto dessa natureza. 
desse porte, que, sobretudo, economiza divisas dentro e fora do 
PaíS, reàuzindo,~inêfuSive. Os custos de a.IímentaÇão. comD bCm sa
lientou o Senador Osmar .Días. 

O Sr. Geraldo Melo-Permita-me V.l'!x"nmaparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte a V. 
Exa. 

O Sr. Geraldo Melo - Senador Bemanlo Cabta!. gostaria 
apenas de cumprimentá-lo pela sua importante coptriruição ao de
bate sobre o problema do transporte no Brasil E uma das coisas 
que temos dito seguidamente às pessoas que se preocupam com 
essa matéria. Na Região Amazõnica. onde a natureza construiu 
uma tede viária. alguma parte dessa tede que não pode ser uliliz>
da é tomada como inexistente, mas a imensa.- malha que iá existe 
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apenas necessita de acessos 4 infra-es4Urura de_ apoio e à grande 
frota que surgiiia se alguém desse prioridade ã construção de hi
drovias neste País. A ocupação e a penetração da AmaZônia cons
tituirão um desafio quase intransponível Se qUisermos, ao mesmo 
tempo, afirmar nossa soberania naquela região e preservar o meio 
ambiente, como __ é o nosso dever e o_ ~jo dos brasile<iros. Sena
dor Be~o Cabral. acredito que V. Ex• agita, cOm o seu discur
so, com a competência que o caracteriza e cOm- a~senedade e pru
dêJJ.Cia com que coloca a questão, um-dos problemas de maior im
portância pata a coo.strução do futuro deste País. Da ;mesma ma
neUa como não se compreende....: tantas vezes o nosso Colega Se
nador Beni Veras tem-se manifestado sobre esse assunto - que, 
entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, não se tenha 
coostroído ainda uma ferrovia mOderna_ e eficiente, que atendçria a 
mais de 50% da economia -nacional que trafega naquele trecho. 
Não se compreende que com o sistema viário feito na Amaiônia;o -
Brasil não tenha desÇQl::Jei1:o que ali seria mais bariito utilizar o que 
a namreza já fez do que construir estradãs qu~ ninguéip. conSegue 
manter, estradas que.precisam ser pavimentadas, asfaltadas, con
servadas e que, atualmente,~ não levam a lugar algum. Meus para
béns a V~ Ex•. que está dando uma importante cOntribuição ao 
nosso Pais.- - -

. O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Geraldo Melo, 
V. &•, que foi Governador de Estado, aSSim como<? S~_Pe
dro: Simoh, traz a experiência daqueles que cuidam de dar ao se\J 
torrão natal- ou, pelo menos, àquele Estado que lhe deu um man
dato _de Governador, para gerir _os seus recursos - uma prova da 
profíciênci.a que-deve nortear a conduta do homem píblico. Eu 
agradeço a V. Ex• o aparte. 

Vou concluir, Sr. Presidente, lembrando. para tomar o mote 
proferido pelo Senador Geraldo Melo, que, realmente_,_ a prioridade 

Diiíxima deve ser reativar o transporte hídroviário na Amazôllia. 
Em função de sua extensão t.enitorial. é na A.mazônia que se preci
sa de transporte eficiente e barato. Nessas condições.. o setor hi
droviário desempenhará papel relevante. 

E aqui faço queStão de em~tir este parágrafo, ·que _deve 
marcar a sessão de hoje do S~do. E uma grande falácia dizer-~~
I:OSSOS rios nave~veis estão l~dos na região enada, pois 
!lOSSOS rios estão no local c:oneto. E na Amazônia, onde as gran
des disililcias exigem menores custOs de tiail.sjioite, onde nossos 
melhores rios se encon~ 

O Sr. José Roberto Arruda -Senador, antes de V. Ex• en
cerrar, goslaria de merecer um aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com a anuência do emi
nente Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Di.S)- Senador José Roberto 
Arruda, o tempo do Senador B~ Cabral, com a aquiescência 
da Mesa, já foi ultrapassado em treze minutos. Mas V. Ex• faz o 
aparte rapidamente. Tenho certeza de que V~ Ex• vai enri"quecero· 
pronunciamento do Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Não s6 enriquecer, se V. 
Ex• me pemtiie, mas teremos também a prova democrática da Pre
sidência ao perinitir o aparte. 

O Sr. José Roberto Arruda- Muito obrigado, Sr. Presi
dente, muito obrigado, Senador Bernardo CabraL Gostaria apenas 
de acrescentar que um dos trabalhos mais interessantes sobre geo
política de Vianna Moo~ falecido recentemente, traçava- exata
mente o paralelo entre os rios brasileiros, os rios da América do 
Sul e os rios da América do Norte, para traçar também um paralelo 
entre os modelos de desenvolvimento. do henllsfério sul e do he-

misfério norte. E ele falava exatamente dos rios da Amazônia. É 
claro que a baixa· densidade demográfica na região norte dO País 
ainda não levou os estudiosos a verem que a estrada mais baratã --e 
aquela que já existe. que são ~ vias fluviais. A cq_QStiução de--
eclusas e as retificações necessárias- pam o uso eoonômico das hi-:. 
chovias brasileiras devem ser a prioridade do nosso sístema naciO
nal de transportes, seguidas de uma segunda, que é exitamente -a -
ferrovia. porque embora me'reça um investimento inicial mais alto, 
ela é perene e tem um custo de mauutenção muito Inais- baixo se 
comparado ao que tem sido, enoneamente, a prioridade nacional. 
que são as iodov~ Parabenizo V. Ex• pelo oportuno pronuncía- -
melllo. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eu me paxabeniro por 
ter ouvido V. Ex•, engenheiro que é e conhecedor da matéria. 

Sr. Presidente, Deus me deu, além da graça de ter nascido 
no Amazonas, a visão de que nenhum homem público pode ser 
egoísta. O eminente Senador José Roberto Anuda falou em Vian~ 
na Moog. Ao cabo e ao fi.m. do meu '_clisçurso~ cabe dizer que Vian
na Moog tinha uma frase precisa que serve para tudo na vida. Ele 
dizia, nessa obm sobre os rios da A.Iõazônia, que "os rios sempre 
consceguiam atingir os s~s objetivos, porqUe Sabialti coQ.tomar o~_ 
obstáculos que vinham surgindo a sua frente". 

Neste momento. tenho obs_tácu_los de falar_ perante V. Ex•. 
Estou contoma:ndo todos eles, esperando que me tenha saído com 
engenho e arte, para dizer, portanto. Sr. Presiden~ que aqui se en
contra o trabalho sobre "O ~Papel -das Hidrovias no Desenvolvi
mento Sustentável da Região Amazônica. 

... Confonne.ressaltei a V. Ex'"s., foi um trabalho que a Asses:
soria Técnica, chefiada pelo meu pi-ezado amigo de longa data -e 
mestre na matéria, Arnaldo Augusto Setti.. desenvolveu, um traba
lbo de seis meses:, documentado em dez capítulos e três anexos, 
Ç.OOJ. farta ilustração de páginas e quadros e mais: de quinhentas pá
ginas. 

Creio que ao fazer chegar a V. Ex• este trabalho, solicitando 
que détermine à Gráfica ~ Senado Federal seja impresso, parn. 
que todos os Srs. Senadores tenham um exemplar. estou ~labo
rando com Parlamentares. es;rudioso~ professores. pesquisadoreS, 
consultores e autoridades. E quando_ digo que estou conttiOOindo é _ 
porque sou apenas o _veículo dessa Assessoria para um trabalho 
des-sa natureza. 

Sr. PresideD.te. retomando a leinrra. a experiência intemi
cional quanto aos aspectos de gestão tem demonstrado que a solu
ção mais adequada é a de se adotar. como unidade básica de ges
tão, a bacia hidrográfica. A Inglaterra, por exemplo, adota desde 
1973 um único órgão de gestão qUe é denominado "Autoridades 
RerJonaiS da Água", e a política defmida pelo ''Conselho Nacional 
da Agua".Nos Estados Unidos. as vias navegáveis que são geridas 
pelo "ccnpo de eD.genheiros dos Estados Unidos", que é supervi
sionado pelo "Conselho de Recursos Hidricos", e coordenado e _ 
planejado petas "Comissões de Bacias Hidrográficas". 

A legislação relativa as águas, nos países citados. demons
tra a existência de aspectos comuns na experiência desses países, 
onde o controle a utilização da águas são efeúvados dentro de uma 
perspectiva de gestão global dos recursos hídticos. A França. por 
exemplo, criou o "Código da Navegação Auvial" que inclui os 
conceitos e defmições básicas aplicáveis à navegação iDterior, usO 
múltiplo das águas e o uso prioritário· da navegação, áreas de do
mínio, administração, embarcações, operações de tenninais, · traba
lho e segurança do sistema fluvial. Esses países possuem uma le
gislação específica para o setOr hidroviário.. totalmente desvincula
da da legislação pertineD!e à navegação marítima 
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Em relação à segurança da navegação. a experiência inter
nacional tem demonstrado a importância de efetuadb.Vestiinentos 
em sistemas de rádio-conmnicação e tadar-naS-eriioo.Icações, além 
dos outtos sistemas convencionais amplamente difundidos. 

O desenvolvimento do setor depende, em gr.mde parte, da 
existência de uma mentalidsde hidroviária. 

Nos países onde o modo hidroviário assume papel rele
vante no transporte de cargas, os fretes se mostram compatí
veis, devido a diversos, fatores, entre eles o que se denomina 
''bolsa de frete", procurando tomar o modal mais competitivo. 
Por outro lado, procuram-se soluções mais adequadas a cada 
região, simplüicando-se as operações e baixando-se os cUstos, 
com soluções, como por exemplo, de a própria família aruar 
como tripulação ds er:nban:açio. 

Lições a serem apn:odiclas: 

- Toâos os paiseS.~vol~idos prioriza.r.un"a Navegação 
Interior como instrumento fundamental do seu processo de desen
volvimento. 

~ A importância da Navegaçáo Interior é de ia! magnitude 
~e países de diferentes orientações participam em forma de con
gestão da utilização deste meio que a natureza. ofereceu (Europa e 
Ex .União Soviética). 

- Todos os países que desenvolveram a navegação interior 
estabelecenun uma estrutma. nonnatizadora e de planejamento em 
seu organograma a.dministrativo, com alto níverae. profiSSionaliza
ção, poiS são progriunas e projetas de longo tempo de mai!Jiação. 

Sr.Presidente. Sr-s e Srs.. Senadores: 
TOllléi conhecintento que o Eminente Ministro dos Tnms

-.portes, Odacir Klein. está reestruturando a organização funcional 
do Ministério das Transpa:tes, em conjunto oom a das demais Mi
nistérios, motivo da Reforma Administt:ativa em curso, promovida 
pela MARE- Ministério da Administração e Ref= do Estado. 

A reformulação afeta ao Ministério dos Transportes prevê 
três novas Secretarias, destacando-se: a Secretaria de Tlansportes 
Tern>stres- inclnindo aí as Departamentos de TnmSporle Rodo
viário-DlR e o Feo:oviário-D1F- e a Secretaria de TiâOSportes 
Aquaviários - com o Departamento. de Marinha Mercante, o De-
partamento de Portos e o Departamento de Hidrõvias. · 

Ressalta-se que, pela primeira vez, o S.etor de Hidrovias 
será tr.ttado como um modo de transportes desatrelado de qualqaer 
outro setor. 

A proposta para conduzir o Departallleilto de Hiclrovias será 
o fortalecimento do setor como um segmento ds Engenharia de 
Tr.msporte, com o maior enfoque a paza a prestação dos serviços 
hiclroviários. 

Assim. ser.l dsds a máxima prioridsde à prestação dos ser
viços, ao invés-da engenharia ~ construção da infni-estrutura da 
hidrovia.lsto quer dizer que os pressupostos básicos do sexviço de 
transportes serão buscados com a máxima eficiência, quais sejam: 
segur.mça. confiabilidsde, IllpÍdez e ponblalidade. 

Também. será nietà Priino:rdial o melbor.u:nento e :reativa
ção dos segmentos hidroviários já disponíveis.O País conta como 
disse com 40.{)()()km. de rios navegáveis sendo que, destes, cerca 
de 20.000 !ocalizani.se na Região Amazôcica. 

Assim. é prioridsde máxima reativar o transporte hidroviá
rio na Amazônia. Em função de sua extensão tenit.orial. é na Ama
z&.ia que.se precisa de transporte eficiente e barato. E nessas con
dições o setor hidroviário desempenb~ papel relevante. 

É uma grande falácia dizer que nossos rios navegáveis eStão 
localizados na região en-ada. Pois nossos rios estão no local corre
to! É na Amazônia onde as grandes distâncias exigem menores 
custos de transporte, e é lá onde .nossos melhores rios se enebll
tram! 

O que se precisa é encarar o transporte hidroviário sob o 
aspecto comercial, possuindo boas "estradas" (hidrovias), tendo 
veículos potentes e de tecnologia atual (embarcações), além de 
portos fluviais eficienteS. No caso do transporte hidroviário, a 
cadência de despacho e recebimento de mercadorias devem so
brepujar o predicado da rapidez do veículo. Como exemplo, 
cita-se o sója -e seus derivados que, qtiando transportados por 
hidrovia pelo sistema existente no Estado do Rio Grande do 
Sul, resulta num processo muito mais i-á.pido que pelo modo ro
doviário, dadas as condições de volume, capacidade da frota e 
eficiência na carga e descarga. 

O transporte bidt'oviário é p.ma atribuição constitucional 
e o Estado necessita ser efiCiente eni -suas atribuições. Nessas 
condições, será dado maior enfoque na "de~federalização" dos 
portos fluviais, atrnvés de licitação pública. As empresas de na
vegação, prestadoras de serviço público. também serão cobra
das: eficiência, bons serviços prestados e a preços justos. 

Por isso, Senhor Presidente, Senhoras e Setlbores Senado
res, apoio e louvo a reestruturação do Ministério dos Transportes, 
conduzida pelo ?vfinistro Odacir Klein, e peço o apoio dos meus 
Nobres Pares. 

5) Finalmente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
.nadores: 

Deus me deu, além da gr:aça de ter nascido no Amazonas, a 
visão de que nenhum homem público pode ser egoista. 

Encomendei à Assessoria Técnica do meu gabinete de Líder 
do Partido Progressista um trabalho. que orientei fosse o mais 

-exaustivo e abriD.gente possível com o título "0 Papel das Hidra
vias no Oesenvolvimcmto Sustentável da Região Amazônica". A 
Assessoria Técnica trabalhou de r,narço a junho deste ano, tendo 
produzido um rico e substancioso documento em 10 capítulos e ~ 
anexos, com cerca de 500 páginas. 

Neste instante Senhor Presidente, gós(aria de compartilhar 
este trabalho com as Nobres Senadoras e Senadores. notadamente 
da Bancada Amazónica. solicitando que a Grá.fl.Ca do Senado Fe
deral imprima este documento para que todos tenham um exem
plar. 

Creio que, assim, estarei contnàuindo para o niVelamento 
de informação e poxa que os debates mais se emiqueçam e possa· 
mos melhor colaborar com o desenvolvimento do País, dando 
acesso a Parlamentares. Estudiosos, Professores, Pesquisadores, 
Consuhores e Autoridades. 

Muito obrigado. 

ATADA 133"SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicads no DCN, Seção IT. de 31 de agosto de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 14.832, z• coluna. inclua-se por omissão nos no
mes subscritos â Emends N" 1-CCJ (subsliwtivo) â Proposta de 
Emenda à Constituição N° 40 de 1995. o nome dos seguintes Se~ 
nhares: JoOO"Edua.rdo Outra- Jeff=an Pere~ · · · 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 1° a 31 de agosto de 1995 

(Art. 269 do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEENV1ADOSÀSANÇÃO 

A•osto de 1995 

Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1995 (n° 276/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente ·da República, que dispõe sobre a 
transferência do controle acionáho da Companhia Sidenírgica da Amazônia -
Siderami:t, e dá outras providincias: · · 

Sessão: 08.8.95 

Projeto de Lei da Câmara n• 212, de 1993 (n• 1.848/89, na Casa 'de 
origem), que destina a renda líquida de !lm teste da Loteria Esportiva Federal à 
Federação Nacional das APAEs e determina outras prol'idências. 

Sessão: 17.08.95 · 

Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1994 (n• 1.316/91, na Casa de 
origem), qiie obriga ai empresas que especifica a fornecer suportes com rodas 
(carrinhos manuais) aos seus empregados. > 

Sessão: 17.08.95. 

Projeto de Lei da. Câmara n• 29, de 1994 (n• 2.488/92, na Casa de 
origem), que dá neva redat;ão ao inciso V do art. 3• da Lei n• 7.256, de 27 de 
novembro de 198-1, que estabelece normas integrantes do Estatuto da 
Microempresa, relativas ao tratamento diforenciado, simplificado e favorecido, 
nos campos administra~ivo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de 
desem•olvimento empresarial; 

Sessão: 17.08.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1995 - Complementar (n• 10/95-
Complementar, na Casa de origem), de ~ciativa do Presidente da República, que 
altera dispositivo da Lei Complementar n• 69, de 23 de julho de 1991, que 
dispõe sobre as normas gerais de organização, o preparo e o emprego das 
Forças Armadas. 

Sessão: 24.08.95 .. 

Projeto de Lei da Câmara n• '99, de 1995 (n° 290/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de 
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cargos efotivos de Agente Penitenciário na Carreira Policial Civil do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Sessão: 24.08.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1992 (n° 4.386/89, na Casa de 
orig~m), que inclui o Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, 
na Area de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. 

Sessão: 24.08.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1991 (n° 6.700/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que revoga as disposições que 
menciona, relativas a recurso à instância ministerial. 

Sess:ão: 29.08. 95 

Projeto de Lei da Câmara n• · 97, de 1995 (n° 269/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre foriados. 

Sessão: 30.08.95. 

PROJETOS APROVADOS E E_NVIADOS Á PROMULGAÇÃO 

Projeto de Resolução n• 85, de 1995, de iniciativa da Mesa, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Sessão: 08.8.95 

Proposta de Emenda à-Constituição n• 29, de 1995 (n°·4/95, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o § JD do 
art. 25 da Constituição Federal, 

Sessão: 08.08.95 

Proposta de E!Denda à Constituição n° 32, de 1995 (n° 5/95, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o inciso IX 
do art. 170, o art. 171 e o§ r do art. 176 da Constituição Federal, 

Sessão: 08.08.95 · 

Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1995 (n° 7/95, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 178, 
da Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias. 

Sessão: 08.8.95 

Projeto de Resolução n• 86, de 1995, que altera a Resolução n• 21, de 
1995, que autorizou o Governo do Estado da Paraíba a emitir, mediante ofertas 
jníblicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Paraíba - LFTPB, cujos 
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recursos serão destinados à ro/agem de sua dívida mobi/iária, vencivel. no 
segundo semestre de 1995. 

Sessão: 09.08.95 

. Proposta de Emenda à Constituição n" 36, de 1995 (n• 3/95, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que altera o inciso XI e 
a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal. 

Sessão: 10.08.95 

Projeto de Resolução n" 65, de 1995, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que acrescenta um art: 60-A ao Regimento Intemo, instihtindo a 
Procuradoria Parlamentar, e dá outras providências. 

·Sessão: 15.08.95_ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1995 (n• 281/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da. Convenção . 1nteramericana sobre 
Personalidade e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito lntemacional 
Privado, concluída em La Paz, em 24 de maio de 198-1; 

Sessão: 16.08.95 

Projeto de Decreto Legislativo ri" 40, de 1995 (n• 31/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova· o texto do Acordo sobre Comércio e· cooperaÇão 
Econômica, celebrado entre o Govemo da Repúblíca Federativa do Brasil e o 
Govemo da República Tcheca, em Brasília, em 25 de abril de /994. 

Sessão: 16.08.95. · · 

Projeto de Resolu.ção n• 88, de 1-995, que altero o art. r e a alínea "a" 
do art. 2° da Resolução_ n° 89, de 1994, do Senado Federal, que autorizou o 
Govemo do Estado do Evpírito Santo a emitir, atrtn•és de ofortas públicas, 
Letras Financeiras do· Tesouro do Estado do Evpírito Santo - LFTES, cujos 
recursos serão destinados à rolagem de sua dívida mobiliário, vencível no 
primeiro semestre de 1995. 

Sessão.: 17.08.95.· 

Projeto de Resolução n" 89, de 1995, que autoriza o Govemo do Estado 
de Santa Catarina a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliário com vencimento no 2° semestre de 1995. 

Sessão: 17.08.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de 1995 (n" 437/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação 
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Económica, celebrÕdo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bulgária, em 13 de setemhro de 1993. 

Sessão: 23.08.95. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1995 (n" 30/95, na Cârriara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre Proibições ou Restrições 
ao Emprego de Certas Armas Convencionais que Podem Ser ConSideradas· como 
Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados conhecida 
como Com•enção sobre Cenas Armas Convencionais, adorada em Genebra, em 
·JO de outubro de 1980 e abena parti assinatura em 10 de abril de 198/. 

Sessão: 23.08.95. · · · · 

ProJeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1995 (n• 57/95, na·Cãniara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acorda para a Mamltenção do Centro 
lnteramirli::ano de Comercialização, ·entre o Governo da Repzíbliéa Federativa 
do· Brasil e ·a· Secretarià"Geraf da· Organização dos Estados AmericanaS; 

· "cefebrado:em Belém do Pará, em 9 de junho de 199.f.. · · 
Sessão: 31.08.95 . 

Projeto de Decreto Legislativo n" 109, de 1995 (o" 95/95, na Câmara dos 
Dq~11tados), que C[prova .o -texto .da.Convençãa Interamericana para Prevenir, 
P.:unir .e Er.radicar. a Violência. contra a.Mu/.her, assinada em Belém 4o Pará,. em 
9dejunhode 1994 .. : ·: ~ · ~ 

Sessão: 31.()8:95.· .. · .. ·.: 

· PROJETOSAPROVADOS E ENVIADOS À CÃMARA DOS 
.. · - · · · DEPUTADOS . 

' . ' 

Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1995, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensões especiais à Maria 
Cecília Bevilacqua de Paiva e Maria Tereza BePilacqua de Paiva, netas do 
jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua. · · · 

Sessão: 07.08.95 

Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1995, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que altera inciso do art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 
1991, incluindo a dedução, na declaração de Imposto de Renda de pessoas 

jisicas, do total das despesas efetivamente realizadas com instrução. 
Sessão: 07. 08.95 

623 
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. Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1993 (n° 4.876/90, 
na Casa de origem), que inclui na interligação de bacias do Plano Nacional de 
Viação, nas Bacias dos Rios Paranaíba-Paraná, a interligação lfllmbiara
Conjluência dos Rios Paranaíba-Grande . 

. . . Sessão: 09.08.95 

Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1995, de autoria do Senador José 
Agripino, que dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(!PJ) na aquisição de veículos que menciona. 

Sessão: 11/08/95 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1994 (n° 
· '3.578/93,' na. Casa de origem)~ de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que 
tran$,[onna e cria cargos no Quadro·de Pessoal do Conselho da Justiça Federal. 

Sessio: 17.08.95. · · ~ ·- · 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1995 (no 
5.315/90, na Casa de origem), que· dispõe sobre o arquivamento de cópias de 
filmes cine111atográjicos e dá óutra:S providências. 

Sessão:-17.08.95. · · · ·-

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 194, de 1993 (n° 
3.220/92, na Casa de origem), que submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação de diretores ou representantes brasileiros em organismo multilateral. 

Sessão: 23.08.95 · · 

Projeto d~ Decreto Legislativo n• 81, de 1995 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos··como conclusão de seu Parecer n° 459, de 
19<.)5), que· autoriza a·alienação pelo. Governo Federal de uma área de terras de 
4.235 hect(!res, situada. no Estado do Mato Grosso. 

Sessão: 23.08.95 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 709, de 1994 (n° 
3.867/93, na Casa de origem), de. iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a reversão ao,·Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul, 
do imÓvel que menciona. 

Sessão: 29.08.95 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 188, de 1993 (n° 
2.718/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente dá República, que 
concede isenção de impostos aos bens destinados ao prosseguimento da 
execução do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite. 

Sessão: 29.08.95 
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MENSAGENS RELATIVAS A INDICAÇÃO DE CHEFES DE MISSÕES 
DIPLOMÁTICAS . 

Mensagem n• 213, de 1995 (n° 631195, na origem), de 13 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor SERGIO DE SOUZA FONTES ARRUDA, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira .de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Jamaica. 

Sessão: 09.08.95 

Mensagem n• 222, de 1995 ·cn• 650/95, na origem), de 20 de jwilio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete i deliberação 
do Senádo a escolha do Sénhor MÁRCIO PAULO. DE OLIVEIRA· DIAS, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Paraguai. 

Sessão: 09.08.95 

Mensagem n• 206 de 1995 (n• 616/95, na origem), dé 7 .de junho do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente -da República submete à·deliberação. do 
Senado o nome do Senhor LUIZ FILIPE DE MACEDO SOARES GUIMARÃES, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 

. com a função de Embaixador do Brasil junto à Índia; exerce~:·. a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Den;tperática Socialista do Sri Lanka: 

Sessão: 23.08.95. - ..... 
<f. . ... 

Mensagem n• 212 de 1995 (n• 630/95, na origem), de 13 de junho do 
corrente, pela qual- o Senhor Presidente da República submete à·deliberação do 
Senado o nome do S.enhcir LUIZ FELIPE DE·. MACEDO SOARES 
GUIMARÃES, Ministro de Primeira Classe .da. Carreira de Diplomata;· para, 
cumulativamente com a. função de Embaixador do Brasil junto à Índia, exereer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República das Milldivas. 

Sessão: 23.08.95. 

Mensagem n• 264, de 1995 (n° 754/95, na origem), de 7 dej~o p~~do, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaçãQ,do Senado o 
nome do Senhor JOSÉ MARCUS VINICIUS DE SOUZA, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Trinidad e Tobago. 

Sessão: 30.08.95. 

. Mensagem n• 265, de 1995 (n• 155/95, na origem), de 7 de julho 
passado, pela qual ~ Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
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Senado o nome do Senhor RUBEM AMARAL JÚNIOR, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Honduras. 

Sessão: 30.08.95 

Mensagem n• 279, de 1995 (n• ~13/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ANTONIO FERREIRA DA ROCH~Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Haiti. 

Sessão: 30.08.95 

MATÉRIAS ~EJEITADAS E E~CAMINHADAS AO ARQUIVO 

Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre o exercício da profiSsão de dentista prático e dá outras 
providências. 

Sessão: 07.08.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1995, {ie autoria do Senador João 
França, que isenta do pagamento de tarifas públicas os usuários de renda 
familiar inferior a dois salários mínimos. 

Sessão: 07.08.95. 

Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1995, de autoria do Senador Emandes 
Amorim, que autoriza a. criação do Departamento Federal de Combate ao 
Narcotráfico no âmbito do Ministério da Justiça, e dá outras providências. 

Sessão: 21.08.95. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 17, de 1991, de autoria do 
Senador Pedro Simon e outros Senadores, que dá nova redação ao inciso II do 
art. 40 da Constituição Federal. · 

Sessão: 30.08.95. 

Indicação n• 5, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, que 
propõe seja objeto de estudo por aquela Comissão a obtenção de depoimentos e 
informações de autoridades da área econômica e entidades civis, quanto às 
políticas econômica, monetária, fiscal e cambial em curso no País. 

Sessão: 31.08.95 
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PROJETO ARQUIVADO NOS TERMOS DO ART. 101 DO REGIMENTO 
INTERNO 

Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1994 (n• 4.399/89, na Casa de 
~origem). que altera a redação do inciso II do art. 83 do Código Penal- Decreto
Lei n~ 2.8-18, de 7 de dezembro de 19-10, de acordo com a reforma da Lei n~ 
7.209, de 1 I de julho de 198-1. ~ 

Sessão: 08.08.95 

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART. 254 DO 
. REGIMENTO INTERNO 

Projeto de Lei da Câmara n• ·55, de 1993 (n• 457/91, na Casa de 
origem). que disciplina o exercício da profissão de carregador de bagagens nos 
aeroportos e dá Ollfras providências. 

Sessão: 02.08.95 

Projeto de Lei da Câmara n• iSS, de 1993 (n• 970/91, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 57 da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil. 

Sessão: 02.08.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1995 (n• 2.369/91, na Casa de 
origem). que instituí normai e procedimentos gerais pára a prevenção do 
assoreamento dos reservatórios criados pelo barramento dos·cursos d'água. 

Sessão: 02.08.95 

Projeto de Lei dá Câmara n• 104; de 1993 (n° 904/91, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 161 do Código de Processo 
Civil. · 

Sessão: 04.08.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1993 (n• 163/91, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo ao an. 20 da Lei n• 8.036, de lJ de maio de 
1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências". · 

Sessão: 07.08.95 

Projeto de· Lei da Câmara n• 125, de 1992 (n° 914/91, na Casa de 
origem), que altera os arts. 513, 737 e 738 do Código de Processo Civil. , , 

Sessão: 11.08.95 
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Projeto de· Lei da Câmara no 130, de 1992 (no 1.597/91, na Casa de 
origem), que altera o art. 745 do Código de Processo Civil. 

Sessão: 11.08.95 

. Projeto de Lei da Câmara n• 38; ·de 1995 (n° 4.409/94, na Casá de 
origem), que alterá a redação do inciso I do art. 100 da Lei' n• 5.869, de II de 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil. 

Sessão: 11.08.95 

Projeto de ·Lei da Câmara n• 78, de 1992 (no 4.286/89, na Casa de 
origem) que .de~tihà o produto da alienação de imóveis da Previdência SoCial à 
constritçl;ío, reforma ou instalação de éeittros ou postos de saúde.· · 
· .... Sessão: 14.08.95 · · · :. ·. -' · -

Projeto de Lei da Câmara· it" 75, de 1994 (ri0 _607/91, na Casa de 
origem), que define a ação de ferir, mutilar ou maiàr' animal com fins de 

· entrete!J(mentp como crime, cominandp sanções penais aos infratores e dá 
·outras pfovif.lêneias. · · · · · · · · · 

· ·sessão:··ís:o8.95. ·· 

Projeto de Lei do Senado n•· 244,·tie 1991, de.autoria da Senadora 
Marluce Pinto, que proíbe a exportação de pedras preciosa~ e·semipreciosas in 
natura.. . , . , . _ . . ~. _ _ , 

Sessã.o: ?9.g8.95 · 
., '" 

· i>'rojeto · dé Lei da' 'Câmarã ·n• 200, ·de 1993 (n" 436/91, na Casa ãe 
origem), que altera a redação do __ c~p'ut do art. I" da. Lei' n"8,174, dé 30 de 
janeiro de 1991, dispoi]do sobre a importação ·ae produtos agrícolas e 
pecuários. 

Sessão: 29.08.9-?: ·, 

P~ojeto. de Lei da' Câmara n• 69, de 1995 (n° 1.927/91, na Casa de 
origem), que estabelece a obrigatoriedade de a empresa· exploradora do serviço 
postal no País pagar e#i::argos .financeiros sobre as remessa$ de dinheiro 
entregues em prazo superior a três dias úteis após o seu envio pelo remetente.-

Sessão: _30.08.95 < • -

. Projeto· de Lei da Câmara n° 69, de 1995 (n° 1.927/91, na Casa de 
origem), que estabelece a'obrigatoriedade de a empresa exploradora do serviço 
postal no País: pagar ef!cargos financeiros sobre as remessas de dinheiro 
entregues em prazo superior a três dias úteis após o seu envio pélq remetente. 

Sessão: 30.08.95 
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PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR 

Proposta de Emenda à Constituição n• 38, de 1995, de autoria do 
Senador José Samey e outros Senadores, que acrescenta parágrafo ao an. J.f do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias . 

. · (Nos termos do Requerimento no 976, de 1995, dos Senadores José Samey 
e Gilvan Borges). 

Sessão: 09.08.96 · 

Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1995 (n° 1.331/91, na Casa de 
origem), do Superior Tíibunal de Justiça, que dispõe sobre a estmtura da 
Categoria Funcional de Atendente Judiciário, Código STJ-AJ-024, do Gntpo
Atividades de. Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal da Secretaria do Súperior 
Tribunal de Justiça e dá outras providênCias. · · 

(Nos termos do Oficio no 37, de 1995). 
· · · Sessão: 09 .. 08.95 

Projeto de Lei do Senado n• 90. de 1995, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que devolve às Universidades Federais do Rio de Janeiro e da Bahia 
suas denominações primitivas de Universidade do Brasil e da Bahia . 

. (Nos termos do Requerimento n° 1.072, de 1995). 
Sessão: 23:08.95. · 

Projeto de Lei do Senado n• 71, de .1995, de sua autoria, que dispõe 
sobre a retenção do imposto de· renda sobre rendimentos e ganhos de capital 
provenientes de fontes sihtadas np País,. quando percebidos por pessoas jiSicas 
ou jurídicas rúidentes ou domiciliadO$ no exterior. .. . · 

· . (Nos termos .do :Requerimento n° 1.119, de 1995). 
· ·Sessão·: 3 Ú8.95. · 

Requerimento n• 334, de 1995, do Senador Pedro Simon, que convoca a 
Sra. Ruth Car:doso, Presidente do Prograina Comunidade Solidária, para prestar 
esclarecimento sobre o mesmo. 

(Nos terinos do Requerimento n• 1.160, de 1995). 
Sessão: 3õ:o8.95 

Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1995, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, que dispõe sobre a retenção da imposto de renda sobre rendimentos e 
ganhos de capital provenientes de fontes sihtadas no País, quando percebidos 
por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

(Nos termos do Requerimento n° 1.119, de 1995) 
Sessão: 31.08.95 
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· ··· ·OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n• 1.034, de 1995, ·dos Senadores Sérgio Machado e Lúcio 
Alcântara,. solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da 
Casa, sejam prestadas as seguintes homenagens de pesar, devido ao falecimento 
do Deputado Jackson Pereira: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentaÇão de condolências à fanulia e ao Estado do Ceará; e 
c) levantamento da sessão. · · 
Sessão: 0.1.!)8.95. 

Requerimento n• 1.073, de ·1995, do Senador Eduardo Suplicy e outros 
Senhores Senadore~ solicita!Jdo, nos termos regimentais, que sejam prestadas as 

. seguintés · hbmenagens pelo falecimento do ex-Deputado Federal Florestan 
Fernandes: .. 

,·a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
.b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à familia e ao Estado; e 
d) seja observado um minuto de silêncio em sua memória. 
Sessão: 10.08.95. 

Requerimento n• 827, de 1995, do Senador Roberto Freire, solicitando, 
·nos teimos regimentais, voto de censura · ao chamado Projeto de Lei 
HelniS!Burton, -em tramitação no · Congresso Americano, que se reveste de 
expressas ameàças aos princípios do direito internacional e à convivência 

·mundial pacífica. · 
· · ·Sessão: 10.08.95. 

Requerimento n• ~.074, de 1995, do Senador José Ednardo Outra e outros 
Senho~ Senadores, solicitando, nos termos regimentais,. a convocação de uma 
sesslo e5peciàl em homeitagem póstuma ao sociólogo e ex-parliméntar Florestan 
Fernandes. · · 

Sessão: 10.08.95. 

Requerimento n• i:079, de 1995, do Seriador José Roberto Arruda e 
outros Senadores, solicitando rea)i'ZIIção . de sessão especial. destinada a 
homenagear o. ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no dia 12 de 
setembro próximo, às 11 horas. 

Sessão: 15.08.95 

Requerimento n• 1.038, de 1995, do Senador Antonio Carlos Valadares, 
solicitando., nos termos Í"egimentais, a convocação do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, a fim.de prestar, perante o Plenário desta Casa, depoimento 
sobre as demissões de servidores anunciadas pelo Banco do ·Brasil S/ A 

Sessão: 16.08.95. 
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, Requerimento n• 999, de 1995, do Senador Sebastião Rocha, solicitando, 
nos termos regimentais, a convocação do Senhor Ministro. de Estado da Saúde, 
Dr .. Adib Jatene,. a fim de que, perante o Plenário do Senado Federal, possa 
prestar esclarecimentos sobre a política de financiamento do sistema de.saúde. · 

. . ' · Séssão: 24.08.95. . . ... · , · • ' 

MATÉRIAS APRECiADAS EM JULHO DE .1995. : :· . ': 
(ÀRT." 51,§ r, DÀ CONSTITUIÇÃ~ FED,ÊJlAL) .: ' , 

PROJETOSAPROVADOSEE~DOSÀPROMÚ~GÀC~O 
.,, -~ ••~• .~~.'-'','·O 

·.·>:.Projetq. de Resolução n• 83,-'de ·1995, que autoriza u·iflliaà ·ó·pi-estàr 
garantia em operação de crédito extemo a ser contratada pe'fo·Estado·da·Bahia 
junto ao Banco lntemacional para a Reconstrução e Desenvolvimento''- BIRD, 
no valor de noventa e cinco milhões, oitvcentos e sessenta e·'cinco· mil reais, 
equivalentes a cento e cinco milhões d{! dólares norte-americanos,. em 28 de 
abril de 1995, destinada' afinariciài' a·execução do Programa de· Apoio às 
Comunidades Rurais'-'PRODUZIK.·: · · .. ·.· .• ·.· - ·. " 

SessiQ: 03.07.95 ·:. ·, · · · · · 

. :.-,,.Projeto-de Resolução .a•· 84, de 1995, que .. autoriza· .a .Uniãu a prestar 
garantia e1Jl..pperqÇijo.'fk crédito extemo a-ser contratado pelaCompanl#a Vale 
do Rfq l)oce·- ÇV}ID,junto ao The Ex[I(J.rt-Import f3ank of JoPan·- EXIMlUNK. 
des'{i'!qqt;l·ao.financiamento.parciç_l_do projeto de amp/iaÇão.-{i/4-capacidade de 
produção da empresa Celulose NipO'-Brasileira S. A. - CENIJJRA. afiliada da 
CVRD, no valor equivalente a duz_entos milhões de dólares norte.~mericanos. 

Séssãp: 03.07.95 --
·:_:.~ •• ·.·, • . -·-~r ' ·-·~·. ~ ~.' •• ~·. -· ' ~ -~ 
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RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE I" A 31 DE AGOSTO 
jMts 1 MENS~GEML_tii'óEN' 1 EMENTA· --_-T __ sEssAo-~_-__ oas. ~ 

Agosto . 121/'!5-CN PLN n'' 1~/95-CN Amori1.a o Poder Ex~cutho a nbrir :10 Orçmncmo FiS<::II da 09/0HNSás I ~h Lei n"IJ.UI't:l . 
(ll" 715/1)5, Uni:lo. cm fmor do ~linistCrio do Plancjamcnto c Orçan~nto. do II/OKN5 
na origem) credito snplcmcntnr no \éllor de RS 71.CJtM.).OIIO.(HI (setenta e tDO 14/08/95) 

um milhões. seiscentos mil reais), para os fns que cspcciqc,a. 

Agosto JJI/95-CN PLN n"21Nl.CN Autorinl o Poder Exccuti\o a abrir ao Orçamcnlo Fisç11l da 09/UKNl às 19h Lei n" ?.UK-t. 
(n" 795/95. . ,Uni:lo. cm fa\Of do Estad-oaMaior dns Forças Armadas, de IIMt/'!5. 
na origem) crédilo especial no ,-alar de R$ M8.oou.noo.oo. para os fins tDO 14/08/95) 

que cspctlfica. 
·1:. 

Agosto 228/95-CN PLN n" 1W95.CJ:I AuiOrit.a o Poder Executivo a abrir ao Orçmncnto Fiscal da 16/08/95ãs llh Lei n"tJ.mn. 
(n''4K7/95. na 'Unii'lo. cm fumr da Justi-ça do Trabalho. crédito supleme-ntar de 21111111'15. 
origem) no 1·alor de RS 298.849.!"'· p.1ra os fins que especifica. tDO 22/118/95) 

Agosto H3/95-CN PLN n'" !)N;.CN Amórita o POOcr Exccutho a abrir ao Or-çamento Fi~c1l da 16/08195 às llh Lei n'' 9JIK5. 
(n" 742/95, Uniao. em fa\·or de Transfcréncias a Estados, Dislrilo Federal de 17/liK/95. 

~ 
"' 8 

na origem) e Munidpios • Recursos sob Supen·i&1o do Minislério da (DO 18108/95) 
fa•enda, crédilo cspeci•l até o limite da RS 29.119.645.00 
(\·inte e noyc n1ilhócs, cento e dczcno,·e mil, seiscentos e 
quarenta c cinco reais). para os fins que especifica. 

Agosto 374/95-CN PLN n·' 29/95-CN Autorit.a o Poder Exccuth o a abrir aos Orçamentos Fiscal e 16/0819Hs llh Lei n" 9.1186. 
(0° 859/1J5, da Seguridade Social. cm famr de di.-orsos órgãos dos Poderes da 17AIKN5, 
na origem) lcgislmh·o. Judiciário e ExccutiYo, créditos adicionais at6 o (DO 18/08/95) 

i 
~ 

limite da R$·2.534.151.3211JIU, para os fins que especifica. 

Agosto 28195-CN PLC n•· 2J9N3 Dispôc sobre o. Registro PUblico de Empresas Mere<lntis e 16AI819Hs llh Mantido o Veto 
(n" 1.1113/94, I PI. n"l.79tNI, na Atiridadçs Afins e dá outras pro,·idCncias. Parcial 
na origem) Cu~ W urigL'lll) 

Agosto ll16/95.CN PLC n" 112/92 Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (fraiu:hlsinl) 16/08/9Hs llh M:nllido o Veto 
(n" l.IS4/94, (PL n• 318/91, e dá outras prm·idCndns. ~ Parcial 
na origem) na Casa de 

origem) 

Agosto ltiii/95.CN PLC u• 7H/94 Regula a profissão dç motorislo aulôtl<liiiO locador da táxi da 16AI8/95às llh Mantido o Veto 
(n' OS/95, na (Pln' I.H%/91, emp-resas e dâ outras pro\,.idências. Totol 
origem) na Casa de 

origem) 

> 
!i 
g-

~ 



M[S M[NSAG[M TIPO EN' 

Agosto 1111/95-CN PLC n' 96/91 
(n' 411/95, na (PL n' 3.998/84, 
origem) na Casa de 

origem) 

Agosto 111/95-CN PLC n• 131/94 
(n' 43/95, na (PL n• 4.38Jm. 
origem) na Casa de 

origem) 

Agosto 113/95-CN PLC n" 136/94 
(0° 161)/95, tPL n" 4.KUI/94, 
na origem) na Casa de 

origem)' 

Agosto 211-1/95-CN PLC n" 24192 
(11° 356/IJS, tPL n• 5.3U5/90, 
na origem) na Casa de 

or~gcm) 

AgOsto 239/95-CN PLC n• 1111/94 
(n' 395/9S, (PL n' 3.692/93, 
na origem) na Casa de 

origem) 

Agosto 242/95-CN PLC n• ~6195 
(n' 426/95, (PLn'233m, 
na origem) na Cnsa de 

origem) 

Agosto 282/95-CN PLC n' 129/92 
(n' 554/95, (PL n• 1.25<1/91, 

. naori~m) na Cnsa de 
origem) 

Agosto 283/95-CN PLS n• 2211/81 
(n' 555195, (PL n• 6.553/85, 
na o-rigem) na Câmara dos 

D<putados) 

EMENTA SESSAO 

Autori1.a a União a doar. ã Rcgiito Escolcira do Rio Grande do 16/08/95 às llh 
Sul, filiada à União dos Escoteiros do Brasil, o imól'el que 
menc.iona. 

Dispõe sobre a transformaçilo de cargos de carreim do 16/08/95 às llh 
Ministério Público Militar e dá oulras providências. . . 

Cria e mmsforma. no Quadro Permanente de Pessoal da 16/08/95ãs llh 
Secretaria do Tribuna11 RcgiolliJI do Tmbalho da 6' Região, os 
cargos que menciona e dá outras pro\·idências. 

Dispõe sobre os lermos -c as condiçôes com que Serão 16/0B/95 às li h 
corucridos ·o titulo de dominio e a con-tessao de uso nos 
programas de reforma agrária 

Dispõe sobre a obrigatorieda<je de realilllç.1o do exame DNA 16/08/95 às li h 
na rede hospitalar publica. 

Fixa a remuneração- dos cargos em corniss:'to e de Nature1.a 16/08/95 às llh 
Especial e das fupções de dlrcçilo, chefia ou assessoramento 
que menciona, e dá ou1ras providências. 

Denomina "Pontpeu de Sout.a" a Faculdade de Comunicaçãó 16/08/95 às llh 
da Unh·ersidade de Brnsilia • UnB. 

' 

. 

Autoriza o Ministério da Educação c do Desporto e o 16/08/95 às li h 
Ministério da Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade de 
reproduçllo pelas editoras de todo o Pais, em regime d<> 
proporcionolidade. de obms em caracteres braille, e a pennilir 
a rcproduç~o. sem finalidade Jucrath·a, de obrns jé di\ldgadas, 
para uso cxclush·o de cegos. 
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-- -- -
MES MENSAGEM TIPO EN'_ EMENTA SESSAO 

Agosto 285195-CN PLS n' 371191 Autorita a União a door, ã Unii!D dos Escoteiros do Brasil • 16108195ãs llh 
(n' 571N5, (PL n' JA02192, Região de Mato Grosso do Sul, o iOlÓ'I'el que menciona. 
na origem) na Cnmamdos 

Deputados) 

Agosto 289N5-CN PLC n' IIN5 Veda a conccssilo de financiamento a scn·idorcs c t6IOI!/95às llh 
(n' 615195, tPL n' 1.371191, runcionários públicos pura aquisição de bens particulares. 
na origem) na Casa de 

origem) 

Agosto 220195-CN PLN n" SI9S.CN Autoriza o Poder Exccutilo a abrir ao Orçamento Fiscal da 30IOI!/95ãs J9h 
(n' 413195, Unillo, crédito suplementar no ,-nlor de R$ 3.583.500,00, pura 
na origem) os fins que especifica. 

Agosto 271195-CN PLN n' t0/9S.CN Autoriza o Poder Executh·o a abrir ao Orçamento Fiscal da 30101!/95 às J9h 
(n' 591!/95, Unii!D, em ra\'Or do Ministério da Educaçi!o c do Despono, 
na origem) crédito suplementar no ,-alor de R$ I8U73,00, pura os fins 

que especifica. 
---------- -- -· . -

RESENHA DAS MA TÉRIA!i APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
P-ERÍODO DE l' A 31 DE AGOSTO 

Vetos mantidos........................................................................................................ 13 
PLN • aprm·ados e encaminhados à sanção., ................................. c ........ , ............. c.. 07 
ToM de matiriu •predadao. ......................................................... ;...................... 20 
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Agosto de 1995 

SF/107l/95 

SF/1072/95 . . 

SGM/169/95 

SGM/171195 

SGM/175/95 

Of. n• 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente da Cor;nissão 
Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e 
Fiscalização 

Presid!!IIte do Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Espírito Santo 

Encaminha correspondência 
recebida do Presidente da 
Comissão Binacional Ponte 
Peperi-Guaçu Brasil 
Argentina 

Encaminha cópia do Parecer 
n• 473/95-CCJ 

Advogado-Geral 
Senado Federal 

do Encaminha cópia do Parecer 
n• 472/95-CCJ 

Subchefe para Assuntos 
Parlamentares dá Casa 
Civil da Presidência da 
República 

Encaminha exemplar do 
Diário do Congresso Nacional 
contendo pronunciamentos 
dos Senhores Senadores 
Humberto Lucena e Elcio 
Álvares· sobre a Mensagem n• 
223/95 . 

Juiz Fedi:rai da 1" V ara 
Federa! Criminal 

Encaminha avulsos dos textos 
dos Decretos Legislativos n•s 
58, 61 e 63, de 19 de abril de 
1995 

Mesa da CD 

Motta 

I a 7, e 9-CR, de 1995; dos Projetes de Decreto 
Legislativo n•s I e 2, de 1995-CR, apresentados 
perante a Comissão Representativa do 
Congresso Nacional e dos documentos 
encaminhados pelos Senhores Deputados 
Severiano AJves. Jovair Arantes, Alexandre 
Cardoso e Aldo Rebelo. 

em anexo. 
todas as Medidas Provisórias editadas e suas 
respectivas reedições, desde a promulgação da 
Constituição Federnl de 1988 até a ,jltima do 
atual governo. 
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