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Ata da 135a Sessão Não-Deliberativa, 
em 1° de setembro de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Jefferson Peres e Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. expediente que será lido pelo Sr. 1° Secretá

rio em exercício. Senador V almir Campelo. 
É lido o seguinte: 

EXPEDmNTE 

.MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

(*) Mensagem n• 409, de 1995-CN (n• 933/95, na origem), 
encam.inbando o Projeto de Lei n° 35. de 1995-CN, que estima a 
R~ita e fixa a Despesa da União para o exercício rmanceiio de 
1996. 

(*) Seri publiatcb cm Suplemento "A" à~ cdiç:llo. 

(*) Mensagem n• 410. de 1995-CN (n• 934195. na origem) en· 
c:ammbando o Projeto de Lei n• 36, de 1995-CN, que djspõe sobre o 
Plano Phlri3rual para o periodo de 1996'1999 e dá ooaas ~ 

(*)Será publicada~ Supl.emmto "B" à ~tecdiçlo. 

MENSAGEMN•4U,DE1!!95-CN 
(N° 935195, na origem) 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional; 
Nos tennos do art. 3°, § zo. da Lei no 9.082. de 25 de julho 

de 1995, tenho a honra de submeter ã elevada deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
Ilhcr Ministro de Estado do Planejalnento e Orçamento. a avalia
ção do Plano PlurianuaL relativa ao período 1993/94, objeto da 
Lei n•8.446, de 21 de julho de 1992. 

Brnsília, 31 de agosto de 1995.~ Fernando Henrique Car
doso. 

EM D.0 231/MPO 

Brnsília. 31 de agosto de 1995 

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República. 
Tenho a homa de submeter à elevada apreciação de Vos

sa·Excelência avaliação sobre ações do-Governo, relativas ao 
periodo de 1993 e 1994. Trata·se, Senhor Presidente, de aten· 
der ao art. 3•, § 2•. da Lei n' 9.082, de 25 de julho de 1995-
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária paia 1996, que 
determina que o Poder Executivo eferue e encaminhe. até 31 de 
agosto de 1995, avaliação parcial do Plauo Pltlriauual 93/95. 
Acrescente-se que se trata da xevisão do .Plano elaborado para o 
período de 1991 e 1995, com destaque para as metas alcançadas. 
justificando os eventuais desvios em relação à programação rela· 
tiva aos anos de 1993 e 1994. 

2. Esclareça-se a situação Sirig\llar da avaliação determi
nada pelo Legislativo, tendo em vista que o Plano Plurianual 
199311995 foi elaborado em 1992, .dentro de quadro político 

substancialmente distinto daquele que acabou se verificando. 
Acrescente-se que o Presidente Itamar Franco encaminhou nova 
proposta de revisão do PPA. que contempia as prioridades do Go
verno, mas que Dão chegou a ser aprovado pelo Congresso Nacio
nal. 

3. Assim sendo. a avali.ação deten:ninada pela Lei implica ave
rificação de objetivos e metas defmidos eriúmi. Plano elabOradO por 
um govemo. mas implementado por outro. A despeito desses fatos. é 
nosso entendimento que se mostre relevante apresentar ao Congresso 
Nacional resultados impolwltes alcançados no biên.io 1993-1994. e 
avaliação da programação e exerução financeira para o periodo. 

Respeitosamente.- José Serra, Minístro de Estado do Pfa-
nejamento e Orçamento.- -

A V AUAÇÃO PARCIAL 
DO 

PLANO PLURIANUAL 
1993-1995 

Introdução 

O presente documento visa atender ao disposto na Lei n° 
9 .082, de 25 de julho de 1995, relativa às Diretrizes Olçamentãôas 
para 1996, que. em seu pazágrafo 'Z' do ait. 36

, determ.inã o encaminha
memo ao Cougresso Nacioual. até 31 de agosto de 1995, de avaliação 
parcial relativa aos anos de 1993 e 1994, da execução do plano pluria· 
m.13l a que se refere oart. 4°daLei n°8.446. de21 de jUlho de 1992. 

A propósito. vale destacar ~ se guine: a Lei n° 8.173. de _30 
de jaueiro de 1991. que dispõe sobre o Plano Pluriannal para o 
qüinqüêDio 1991-95. previa em -seu artigo-SO (iue a piiineira revi-· 
são do Plano deveria ser encaminhada ao Congresso Nacional. na ~
forma de Projeto de Lei, pol ocasião da aberrura da Sessão Legis-
lativa de 1992. ; 

- O mesmo instrumento determina que as revisões do Plano, 
ao longo de seu periodo de vigência. deveriam " •.. observar o seu 
ajustamento às cfrcunstâocias emergêlites i:Lo contextO social. eco
nômict> e ímaoct:iro, bem como a continuidade do processo de 
reestruturação do gasto público federal". · 

A proposta de revisão do Plano Plurianual para o triénío 
1993195 foi encaminhada no início de 1992 ao Congresso Nacio
nal, tornando-se objeto da Lei n• 8.446, de 21 de julho de 1992. 

Importa ressaltar que as condições prevalecentes durante o 
período de execução do Plano não apresentaxam relação estreita 
com aquelas previstas quando de sua concepção, sobren.tdo __ em de
corrência dos novos fatos políticos que culminaram com o im· 
peachment do Presidex:ite. e de seus desdobramentos nos campos 
institucionais e económico. 

A-ascenção do novo Governo ainda em 1992 conduziu à 
revisão das prioridades e da estratégia de ação, resultãndo na ela~ 
boração e no envio ao Congresso Nacional. em 1993. de Projeto 
de Lei de Revisão do Plano Plurianual para o período. 1994/95. 
compatível com o novo cenário nacional e com as prioridades do 
governo. No entanto, esse Projeto de Lei não foi votado pelo Po
der Legislativo. 



2 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de !995 

Assim, Vigorou como lei o PPA concebido num cenário to
talmente diferente daquele que iria se apresentar, comprometendo 
substancialmente uma análise comparatiVa .3.piirada.- Não obstante. 
é possível identificar as principais real.izã.ÇOOs e resultados alcan
çados no período 1993/94 vis-à-vis as prioridades que foram esta
belecidas quando da concepção da revisão do Plano Plurianual 
em 1992. · · 

II- Programação e Realização Fioanceira1 

Não obstante as dificuldades mencionadas, é oportuno e ne
cessário efewar a ari.álise quantitativa da realização fmanCeira pe
rante a programação do PPA. 

O Plano Plurianuall993/95 (PPA-[993/95) previa dis
pêndios totais de R$ 450 bilhões- englobando as 16 funções 
programáticas - e,. conseqüentemente, podendo_-se estimar 
gasto médio anual de RS. 150 bilhões. Os dispêndios finan
ceiros em 1993 e 1994-!egistraram valores superiores ao es
timado:· R$ 176 bilhões e RS 156 bilhões, respectivamente, 
totalizando no período RS 332 bilhões, representando 73,6% 
dó total previsto para o triêniO 1993/95. Assim. os gastos 
realizados no período em tela superaram em mais de 11 O% 
aqueles estimados no PPA. No entanto, cabe ressaltar que a 
distribuição dos recursos pelas funções programáticas não 
foi regular quando comparada àquela programada no PPA. 

O PPA direcionava cerca: de f9% dos recursos previstos 
para o periodo 1993/95 para- investimentos em infra-estrtituta. 
A execução fmanceira destas- funçôes mostroU-se- Ieduzidã. so

-mando R$ 27 bilhões, representando 8,1% do total realizado no. 
período 1993/94. Em contrapartida, as funções Vi.riculadas à 
área social. que somavam R$ 225_ bilhões, representando 49,8% 
do total do PPA, úveram -execução fmanceiia de R$ 253- bilhõ
es representando 76,2% do total realizado no período 1993/94. 

A Tabela 1 apresenta os dados relativos à pro~ação e 
execução das despesas do Plano discrimíitados pOr-função. 

VerifiCa-se. por -outro lado. decréscimo dos valores 
aplicados em 1994 em relação ao ano anterim;: para as funções 
Comunicações, Energia e Recursos MiD.eraís e Tcin:sp6rte; mas, 
em contrapartida, aumento dos valores designados à Educação 
e Cultura e à Saúde e Saneamento, que. ainda que apresentando 
realização fma.D.ceira de 51.1% e 62,3% (a.Qaixo da média geral 
de 73.6%). observaram cre;scim.ento de 14,6% e 33.5%, respec· 
tivamente, de 1993 pira 1994. --

Alguns ·dos fatores que explicam o aumento dos dispêndios 
nas demais funções de namreza social são apresentados a seguir: 

a) a função Desenvolvímento Regional apresentou execu
ção fJ.Da.D.ceira bastante superior àquela prevista no PP A, amparada 
em grande parte pelas trnnsferências constitucioDais para Estados, 
Municípios e Distrito Federal; 

b) ainda que os gastos com pessoal não estejam incluídos 
no PPA. o aumento da massa salarial e o cresciineuto de salários e 
encargos no período 1993/94. além do repagamento dos 147%. fo
ram, indiretamente, responsáveis pela expressiVa realização fman
ceira nas funções Trabalho (li5.1%) e Assistência e Previdência 
(lll,l%);e 

! Valeres c:m Reais. de julho'9S, atu&Jizados. pdo IGP·DL 

c) quanto à Habitação e Urbanismo, que registrou reali
zação fmanceira supt!riór a_ 275%, cóm crescimento expressivo 
dos dispêndios de 1993 para 1994, cabe destacar a concentração 
das ações na implementação do Programa Habitar-Bmsil e Morar 
CoiDUnidades. 

As funçi5es relativas ao setor produtivo tiveram participação 
de 5.9% do total realizado, somando dispêndios no periodo 
!993194 de R$ 19.450 milhões. Tal resultado eneontra-se estreita
meni.e vinculado à concentração de recursos nas funções de natu
reza social e à redução dos gastos em infra-estrutura. impactando, 
por conseguinte. nos dispêndios rmanceiros destinados à Agiiéul-
ttua e à Indústria: Cométcio e SeiViçoS. -

ID- Principais Realizações 

Não obstante o contexto pOlítico, institucional e eco.nô
mico substancialmente diverso daquele previsto quando da con
cepção do Plano Pluriamlal 1993/95. diversas iniciativas foram 
implementadas no biênio 1993/94. As principais realizaçõeS:--al
cançadas no período sob avaliação estão explicitadas a seguir, 
agrupadas segundo as prioridades estabelecidas na revisão do 
Plano Plurianual. 

1- Educação, Saúde, Ciênc~ e Tecnologia 

1.1-Educação 
Nesta área. ênfase foi dada- à edtiCaçaO báSica. Açôes 

'VOltadas para a melhoria de sua qualidade e aquelas para a 
criança e o adolescente foram -implementadas, destacando
se: 

I) Lançamento. em julho de 1993. do Plano Decena! de 
Educação Para Todos, com o objetivo de garantir até o ano 2003; a 
crianças. jovens e~ adultos. conteúdo mínimo de apréndizagem que 
atendam às suas necessidades elementaies. Foram elaborados, até 
o fmal de 1994. 3.600 P~<>s Decenais Municipais e 23 Pianos 
Decenais Estaduais. . 

2) Implantação do Projeto de Educação Básíca paia o
Nordeste, instrumento de intervenção regional para o período • 
de 1993/98, com objetivo de reduzír os índices de analfabetis
mo do Nordeste. Foram treinados 58.816 d=tes, reformadas 
1.364 escolas, distribuídos §9_!_662 _çonjunJ:o!; ___ cj._" _material esco- _ 
lar e 14.433 m6dulos de equipamentos. 

3) Criação, em março de 1993. do Programa Nacional do 
Atenção lntegml à Criança e ao Adolescenre- PRONAICA. oliJe
tivando a proteção especial, promoção de saúde, educação infantil, 
educação escolar, educaç.ão paza o trabalho. esporte e cultura. Fo
ram eonstruídos e implantados 232 Centros de Atenção Integril à 
Criança e ao Adolescente- CAIC. · 

4- Conslnlção de 20 unidades descentralizadas das Eseolas 
Técnicas Federais. . 

5) Coocessão <-.e .100.000 bo!sás de crédito educativo. 
17.669 bolsas de pós-gradoação stricto seosu e apoio a 875 amos 
desse nível. 

6) Descentralização do fornecimento da alimentação es
colar, através de convênio com cerca de 1.500 municípios cori:t 
fornecimento de merenda a 31.600.250 alunos. 

7) Parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Tel~ 
grafos, visando a distribuição de 80 titules de livros didáticos, 
totalizando 3.7 milhões de exemplares, a cerca de 70 mil esco· 
las, para formação do acervo básico das bibliotecas escolares, 
bem como de material de apoio para alunos e professores. -
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8) Distribuição aos alunos da rede pública do ensino funda
mental de 25.665.228 módulos de material escolar (caderno, lápis, 
borracha. régua e apontador) a igual número de alunos de_ 220.000 
escolas. 

9) Implementação de programas nas áreas de saúde ge
ral, oftalmologia e odontologia, abrangendo mais de 80 mil es
colas e atendendo a cerca de 23 milhões de alunos. 

1.2- Saúde 

Das inúmeras atividades desenvolvidas. destacaram-se: 
1) Criação dos meios legais para implantação do repasse de 

recursos fmanceíros do Fundo Naciooal de Saúde para os Fundos 
Estaduais e Municipais dos Estados e Municípios habilitados para a 
gestão sem.iplena. _ 

2) Concepção de Banco de Dados sobre municipaliza.Çao 
em 1300 municípios de 11 Estados. 

3) Implantação plena da Autorização de Internação Hos
pitalar - Allf. em méio magnético, agilizando a consolidação 
dos dados do sistema, o acesso a consultas e a relatóriqs, tor
nando o exercício do controle e avaliação mais transparente e 
eficiente. 

4) Elaboração de novo instrumento de cadastro-das uni
dades, visaD.do atualizar e dimensionar a capacidade da rede de 
serviços, 'incorporando indicadores de qualidade como forma 
de exigir melhoria das condições fisíCis-e-tecnológicas dos 
prestadores públicos e privados. classifiCando-as no sistema de 
referência e contra referência, distribúiodO-as regionalmente 
segundo o flnxo da demanda e adequando-as às néceSsidades 
assistenciais: 

5) Erriidicação da Poliomielite certificada pela· ~anização · 
Mundial de Saúde- OMS. . • 

6) Intensificação do . controle de Do.eiiÇas Sexiialinente· 
Transmitidas.- DST, e Aids, em todo o País, atr.ivés de: distri
buição de 36 milhões de pieservati~os; padroni,zação e distri
buição dos medicamentos de máxima prioridade; implementa
ção do sistema de vigilância sentinela. i;fá HIV em 36 cidades: 
implantação da Rede Nacional de Laborat6iioS Ge 'Refeiêri:Cfu. 
em Aids composta de 5 nacionais, 5 macrorregiOnais e '18 esta
duais; padronização de metodologias. para o dia@Qstico laborato
rial das DST e Aids; cria~ do Hospital-Dia etil17 unidades de 
saúde, em 13 municípios, para o acompanhamento clínico/diag
nóstico e terapêutico, bem como o apoio psicológico aos pa-
cientes com Aids e a seus familiares. • · 

7) Redução do número de casos de malária em 19%. 
8) Aplicação de 1.753.032 doSes de vacina para controle da 

febre amarela. 

9) Redução da incidência da ctoOnça de Clagas por infesta· 
ção inttadoiriíciliar, por todas as espécies; de 1,9% para 0.8%;:... 
sim como o número de internações da ordem de 14,19%, e a reali
zação da triagem de doadores de sangue em 70% dos serviços de 
hemoterapia do País. 

10) Redução do coeficiente de prevalência da banseníase 
de 15,35 para 12.50/10.000 habitantes, bem coniõ -a elaboração 
e revisão de materiais técriiCo-normatiVos e Iri:SfruciOnãis para o 
controle da hanseníase e a distribuição regular de medicação 
apropriada (Dapsona e Talidomida). 

11) Criação do Programa ''Leite é Saúde", que beneficiou 
cerca de 1.900.000 peSsoas. entre crianças desnutridas, seus ir
mãos e as gestantes em risc-o nutricional, em 600 municípios. 

12) Distribuição de 60 toneladas de iodato de potássio à in
dústria salineira., para promover o controle do bócio endêmico. au
mentando o teor de iodo no sal de 1 Omglkg para 40 a 60mglkg. 

13) Realização de campanha de distribuição de vitamina 
A, para crianças de 6 meses a 4 anos, em 1.059 municípios da 
região Nordeste e do Vale do Jequitinhonha/MG, atingindo 
uma cobertura de 65% da população-alvo. 

14) Implantação dos Cartões da Criança e da Ge5tante. á!ií
vel nacional, e do Sistema de Informações sobre a Saúde da Mu
lher. da Criança e do Adolescente- Simca. 

15) Implantação de microssistemas de fluoretação de águas 
de abastecimento 'público e o estabelecimento. à nível nacional. de 
sistema de informações e de programas educativos e Preventivos 
em saúde-bucal. -

16) InCremento na produção de medicamentos básicos. Pela 
F!OCRUZ/Farmanguinhos, de 156.6 nillhões de unidades, em 
1993, para 400 milhões. em 1994, e a diversificação _da linha de 
produção que passou de 5 paia 27 tipos diferentes. a preços 50% 
abaixo dos praticados pelo mercado. 

17) Produçáo de 70 milhões de doses de vacinas contra fe
bre amarela. sarampo, poliomielite, meningite C e febre tifóide. a 
cargo do Laboratório Bio.taaiiguirihos da Fiocrui, com crescimeri
to de 200% em relação a 1992.. · 

18) Estruturação da Rede Nacional de Laboralórios O!icíais 
- de Controle de. Qu_alidade em Saúde e a realização. pelo ll'JCQS, 

de análises de todos os lotes qe vacinas utilizados pelo Programa 
~acional êie ImuiJi?.a.ção. 

19) Amplíaç:ão da capacidade de atendimento da hemorrede 
pública de 59% para 73% das necessidades de sangue e de seus com

. ponentes. 
20) Constn_;ção e ampliação de sistemas de abastecimen

to de água e esgotamento sanitário que beneficiaram aproxima
damente 6,5 milhões de habitante~ realização de obras de drena
gem para o controle da m.aJ4ria. em 25 localidades; melhorias sani
tárias impl~radas em 120 nlunicíPIOS para o controle e Prevenção 
do _cólera:, e recuperação de 3 mi): moradias para controle da doen
ça de Chagas. 

21) Reaijzação de conferências específicas. que resulta
ram na deímição de pOlítícas nacionaii em: SalldC dÓs Povos 
Iodígenas. Recursos Humanos em Saúde; Ciência e Tecnologia 
em Saúde; Saúde do Trabalhador; Saúde Mental; e Saúde Bu
cal. 

22) Nonnatização do processo de desce~tralização (Nor
ma Operacional Básica/93) que estabelece as diretrizes e os 
procedimentos a serem observados nas gestões incipientes, 
parcial e semiplena, bem comO~ na implantação e no funciona
mento dos foros de negociação e de deliberação do_ SUS. 

23) Municipalização da saíide, na cond.iç:io de gestão se
miplena, em 20 municípios de seis Estados. 

24) Descentralização de 254 uoidades de saúde, das 732 
existentes, para Estados e Municípios. 

25) Refommlação do modelo de assistência. centralizado 
-e fortemente dependente da assistência médico-hospitalar, atra
vés da implementação de programas que priorizam a promoçãO 
e a protenção da saúde. quais sejam: Programa de Agen~es CO
munitários de Saúde - PACS. com -32 -inil Agentes atuando em 
980 MunicípioS de 13 Estados do Norte e Nordeste; Programa 
de S.aúde da Família com 329 equipes em atuação. em 51 Mu
nicípios de 13 Esiados cuja. equipe é composta por um médico. 
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um enfermeiro e: cinco agentes:; Programa de Interiorização do 
SUS com a frxação de 90 equipes formadas por médico, auxiliar 
de enfermagem e agentes de saúde; Ambulatório de Alta Resoluti
vidade na periferia- de grandes cidades, de 13 Estados, oferecen
do serviços de radiologia, laboratório de analíse clínicas, sala 
de parto e de pequena cirurgia e leitos de observação durante 
24 horas: Ouvidoria- Geral do MS - Disque Saúde; e Educação 
- Canal Saúde. 

26) Implantação do Prog:rarila de Apoio à Pesquisa Estra
tégica em Saúde- Papaes, na Fiocru~ do Programa de Fomen
to Interno de Pesquisa - Profip, no_ INCa; desenvolvimento de 
792 projetas di:: pesquisa e a publicação de 401 trabalhos cientí
ficos pelo Institute for Scientific Information - IS!; desenvol
vimento, entre produtos e processos de 126 inovações tendo 
sido requeridos 20 "pedidos de patentes no Brasil, quatro t:tos 
EUA, sete na Europa, um no Japão,-um nà Nova Zelândia e um 
na Australia; desenvolvimento de nova tecnologia para a detec
tação do antígeno HIV, em tecido Pla~ntário-;--dese\lvolvimento 
de tecnologias para -ó controle deftnitivo dos vetores da fila
riose; desenvolvimento de nova vacina bacteriana contra a 
meningite B; e o aprimoramento das vacinas contra a febre amarela 
e o sarampo. 

27) Transformação da atuação do Conselho Nacional 
de Saúde -'- CNS, que passou a ser um centro de confluência de
cis6ria sobre questões substaD.ciais da esfera de atuação do Minis-
tério da Saúde, contribuindo, significativanie_.ó~ para implantação 
de Conselhos de Saúde, em todas as unidades da Federação, com a 
comprovação da Resolução n° 33, que dispõe sobre Recomenda
ções para Constittlição ~Estruturação dos_ Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde. 

1. 3 Ciência e Tecnologia 

l. Criação da Comissão de CapacitaÇão Tecnológica da In
dústria com objetivo de ampliar a descentralização e a partictpãção 
do setor industrial e da classe traba.Ihado!a no Programa qe Apoio 
à Capa citação Tecnológica da Inchístria- Pacti 

2. Criação, no âmbito do Ministério da· Ciência e Tec
nologia MCf, da Comissão de Supervisão ~ Avaliação dos. 
Institutos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico -- CNPq, e do MCT, assim 
como de outros institutos e de universidades, Com oQjetivo de ava
liar o desempeiJbo técnic:xx:ienti dessas iost11jções e de flUP01" açõ
es visando ao seu aperfeçoamento. 

3. Fortalecimento. através de apoio fmanceiro do B3nco 
Mundial (BIRD), do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológíco- P ADCr~ --

4. Promulgação da Lei n° 8.661193. que criou o "íriCelltivo 
fiSCal para a capacitação tecnológica da indústria e agroperuãria. 

5. Execução do Programa Brasileiro de Qualidade e Pro
dutividade - PBQP, e do Programa de _Apoio à Capacitação 
Tecnológica da Indústria- PACI1; objetivando contribuir para 
a _construção das -condições de sustentação de competitividade 
econômica. 

6. Desenvolvimento do Programa de Competitividade e 
Dífusão Tecnológica- PCDT, de apoio ao processo de constru
ção da nova estrutura tecnológica produtiva para o País, viabili
zando diretrizes estabelecidas pelo PAcri. 

7. Implementação de política de estímulos voltadas à ma
nutenção do parque industrial de informática e à recuperação e 
presetvação do nível de empregos do setor. 

8. Implantação do Programa Nacional de Software para 
Exportação. SOFTEX 2000, com o Objetivo de elevar o paia
mar tecnológico em que trabalham as empresas brasileiras. 

9. Extensão da Rede Nacional de Pesquisa- RNP. para 
empresas e organizações não-governamentais. 

10. Instalação, em 1994. de laboratórios para o des.en
volvimento de prototipagem rápida, indispensável à introdu
ção-de inovações em produtos eletrônicos da indústria-mo
dema. 

ll. Criação. em fevereiro dd994. da Agência EspaciafBra· 
sileira, voltada para o desenvolvimento de pesquisas civis na área 
espacial, possibilitando um planejamento de longo prazo e a inte
gração do Instituto Naciooal de Pesqpisas Espaciais - INPE. à$ -de. 
~ instituições do setor. 

12. Lançamento em órbita. em fevereiro de 1993, do_Sa. 
télite de Coleta de Dados Ambientais - SCD l. 

13. Prosseguimento do Programa Antártico Brasileíio -
PROANTAR, com a realização de simpósio internacional em 
novembro de 1994 e aprovação de proposta de ímanciamento 
para a realização de sete projetes de pesquisa pela Financiadora 
de Estudos e Projetes- FINEP. 

14. Inauguração, em 1994, do Centro de Previsão do Tem
po e Estudos Climáticos, com capacidade computaCional para mo
delar mudanças climáticas globais e seus impactos regionais. 

15. Concessão de bolsaS de estudo no Pais e no exterior 
para formação de recursos humanos de alto nível nas áreas 
científica e tecnológica, e nas modalidades de mestrado, douto
rado, pós-graduação e apetfeiçoamento/especialização. 

16. Auxílio ii pesquisa atiavés do Prognuna de F(l[DOtlto à Pes
-quisa e do Progtama de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico. · - -

2~ Reforma Agrária e Incentivo à Produção Agrícola 
Neste âmbito, destacam-se ações voltadas à reforma 

agrária e aquelas inerentes à pesquisa agropecuária e à política 
creditícia. -

1. Aprovação da Lei Agrária n° 8.629. em fevereiro -de 
1993, que disciplina ações de desapropriação, e da Lei Comple
mentar n° 76/93~ que trata do rito do processo judicial. relativas 
à legislação complementar à Constituição de 1988. 

2. Assinatura de decretos de desapropriação, por interes
se social. de aproximadamente 1.4 milhão de hectares. beD:en. 
ciando cerca de 35 mil famílias. 

3-Assentamento de 21,7 mil em 126 projetes, numa -área 
de 1,1 milhão de hectares. 

4. Atendimento de 160 mil famílias com crédito para re
forma agrária. Desse total. 88 mil famílias foram atendidas no 
ano de 1993 e 72 mil no ano de 1994. 

5. Atrecadação de 404 mil hectares e discriminação_de 
416 mil hectares no âmbito da regularização fundiãria. 

6. Expedição de 27 mil documentos de titulação de imóo;eh 
rurais. 

7. Geração, no campo da pesquisa agropecuãria, de 600 
novas tecnologias e recomendações técnicas. incluindo o lança
mento de aproximadamente 60 novas cultivares ou variedades 
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de plantas mais produtivas, resistentes a doenças e/ ou adaptadas a 
condições adversas de solo e clima vigentes em diversas regiões 
brasileiras. -

8. Crescimento, da ordem de 49%, da produção- de se
mentes básicas, atingindo 151 cultivares de 21 diferentes espé~ 
cies. 

9. Implantação e ãmpliação do_ sistema de equivalência 
em produto em fmancíamentos de custeio e investiinentos, 
abrangendo produtores de algodão, arroz. feijão, mandioca, mi
lho e trigo, a partir da safra 1993/94, e de soja para a safra 
!994195. 

10. Implantação do Programa de Valorização da Pequena 
Produção Rural (PRO V APE), para promover melhorias no ní
vel de vida e estímulo ao associativismo rural, mediante con
cessão de apoio fm.anceiro direto à produção e -à- comercializa-
ção. --------

1!. Criação dó Prêmio de Liquidação de EGF (Eroprésti· 
mos do Govemo Federal), instrumem.o novo de politica agrícola 
alternativo ãs AGF (Aquisições do Governo Feder.ll). c • 

3~ Recuperação e Conservação dO MeTo- Ambiente:: Rural 
e Urbano 

I. Programa de Zoneamento Ecológico-Económico - -
ZEE do tCrritório nacional: 

a) continuação da implementação do Programa de Zo
neamento Ecológico-.Econômico - ZEE, atravês da elaboração 
de estudos técnicos com a finalidade de doiar O governO de ins
trumentos para orientar a ocupação or<lenada e economicamen
.le-sustentável do Tenitório Nacional. 

2. Pesquisa para geração e difusãO- de tecnologias de ma-
nejo e conservação de recursos natuais: · 

a) o IBAMA realizou seminários, apoiou. e real.izou pes
quisas nas áreas de biodiversidade, manejo e conservação de 
recursos naturais, monitoramento ambiental e formação de seringais 
de cultivo; e · · 

b) apoiados projetes de pesqllisa atravéS: do programa Pi
loto para Proteção de Florestas Tropicais do "Brasil. do Plano 
Setorial para os Recursos do Mar (Programa para Levantamen
to dos Potenciais Sustentáveis de -Recursos Vivos da Zona Eco
nomicamente Exclusiva- Plataforma COnti.D.ental) e do Progra
ma do Fundo Nacional do Meio Ambieu~. ~-

3. Conservação e reCuperação dC ecossistemas naturais, 
previstas em vários programas do goveino.: 

a) projetes apüíados pelo Programa Piloto para Proteção 
de Florestas Tropicais do Brasil e pelo Programa do Fundo Na
cional do Meio Ambiente, com as seguintes ações; 

b) execução. pelo IBAMA. de atividades de dissemina
ção das associações das reservas extrativist.as e de planos de 
utilização das Reservas de Cbk:O Mendes. Alto Juruá e Rio 
Ouro Preto; · 

c) recuperação de Áreas Degradadas no Vale do Rio Tapa-
jós; 

d) celebração de convênios para cc-gestão das seguintes 
Unidades de ConservaÇão: Pa.roue Nacional de ltatiaia (RJ), Esta
ção Ecológica de Águas Eme~dadas (DF), Parque Nacional da 
Tijuca (RJ). Parque Nacional de Serra da Canastrn (MG). Reser
vas Biológicas de Atol das Rocas (RN) e Tinguá (RJ), Parque 
Nacional de Aparados da Serra (RS) e Parque Nacional Marinho 
de l'emando de Noronha (PE); · 

e) criação-do Parque Nacional da Serra Geral e demarca
ção dos Parques Nacionais da Chapada dos Guimacles, (iiã.n
des Sertões Veredas e da Reserva Biológica de Una; 

f) regularização fundiária Cio Parque Nacional da scfrra 
do Cipó, Reserva Biótica de Una e Estação Ecológica Ibabare
na; 

g) implantação de reservas particulares do património natu-
ral;e 

_h) assinatura de 90 convênios coni instituições creden
ciadas para execução de projetes de proteção ambiental (corres
pondente a 55% do que foi programado para o período 93794 
para o FNMA ). 

4. Preservação e demarcação das áreas indígenas: 

a) execução. através do Programa de Proteção ao Meio 
Ambiente Indígena (PMACI). de projetes voltados para a 
saúde _indígen~~- educ_ação indígena, atividades produtivas. 
infra-est~tura de postos indígenas e demarcação e regulari
zaçã? de terras indígenas. 

5) Educação Ambiental: 

a) apoiados- projetes de educação ambiental. principal
mente na zona urbana. através de diversos programas do IBA-
MA e do Ministério da Educação e Cultura. - -

6) ReaJ)ãrelhameD.to- iDstib.tcional para monitoramentO -e 
fiscalização do meio ambiente: 

a) execução do Projeto da Rede Nacional de Sensoria
mente Remoto;' e 

b) execução de projeto& de fortalecimento institucional 
de algumas Superintendências do ffiAMA com recursos do 
Programa Nacional do Meio Ambiente. 

4. Consoüdação e Recuperação da Infra-Estrutura 

As principais aç&s. desenvolvidaS no âmbiio da reCUPe
ração da mfra-estrutura de transpOrtes. energia e telecomunica-
ções foram: -- -

1) Início da implementação da transferência para os 
Estados e Municípios dos sistemas de transporte ferroviário 
urbano de passageiros geridos pela CBTU e pela TREN
SURB. 

2) Obtenção de apoio fuianceiro- do__,. Banco Mundial 
(BIRD), destinado à recuperação e modernizaÇão dos sistemas 
de transporte ferroviário urbano de São Paulo e Rio de Janei!U. 

-3) Efetivaçáo. em maiO de 1994,-da trarisfeiêD.Cia do sís
tema de transporte ferroviário urbano de .São Paulo, e das eta
pas para estadualização do sistenla -dO Rio de janeiro. 

_ _ 4) Assinatura de convênios defmi.ndo aS diretrizes para a 
transferência dos sistemas de transporte ferroviário urbanO ae 
Belo Horizonte e Recife. --- - --

5) -Retómada e continuaçãO das obras e investimentos_ no 
corredor ferroviário Goiás-:M:inas (Centro-Oeste) e Paraná, no 
chamado tronco Sul, rota ferroviária entre São Paulo e Uru
guaiana.:" na fronteira com a Argentina, e da travessia de selo 
Horizonte, objetivando. respectivamente, melhoramentos __ e 
modernização da via permanente. pátios, terminais. sistemas de 
sinalização e telecomunicações. melhor utilização do transporte 
ferroviário pelo Mercosul e eliminação de gargalos operacio
nais no cOrredOr Goiás-Minas-Espírito-Santo. 

6) Implantação. em 1993. do Rodotrilbo/Carga, no eixo 
Rio-São Paulo. e do Rodotrilho/Areia, no Vale do Paraíba.. 
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7) Conclusiio do trecho Norte da Ferrovia d_o Aço. que 
teve a parceria da MiD.erações Bi-asileiras Reunidas - MBR e 
foi entregu_e_ ao tráfego em setembro de 1994. 

8) Reativação, em novembro de 1994, do transporte re
gular entre Rio de Janeiro e São Paulo. com o lançamento do 
deno.mi.nado ''Trem de Prata". -

9) Promulgação da Lei n° 8.630. de 25-2-93, que introdu
ziu profundas modificações na estrutura do sistema portuário. 
através do estímulo à competição entre os portos, da alteração 
do regime de trabalho, da modificação da orgab.izaçEo arlmi.n.is
trativa, além de ter facilitado a privatização dos serviços. 

10. Implantação dos CoDSel.hos de Autoridade Portuária 
- CAP. para imprimir o modelo de gerência participativa, com 
representação de todos os setores dessa atividade. 

11) Implementação de política de descentralização por-
tuária com início do processo ~ concessão dos portos de Porto 
Velho, Cabedelo, Itajai e LaguDa. --

12. Implantação fio Programa de ConGess~s- de Rodo
vias Federais- Procrofe, com licitação de diversoS trei:h_os ro
doviários, entre os quais: 

Ponte Rio- Niterói- 14 Km 
Rio de Janeiro- São Paulo (Via Dutra)- 430 Km 
Porto Alegre- Osório (BR 290)- 92 Km 
Rio-Teresópolis- Além Par.u'ba- 160 Km 
Rici- Petrópolis- Juiz de Fora- 170 Km 
13. Reordenamento legal para a -recuperação instituciooal e 

a modernização do Setor Elétrico através da: 
a) promnlgação da Lei n, 8.631. de 4-de março de 1993, 

que dispõe sobre a recuperação econômico-fmanceira das empre-
sas do Setor: -

b) edição do Decreto n_0 91:5., __ çi~- 6- de setembro ·de 
!-993, que autorizou a formação de consórcios de autoprodu
tores para a construção de usinas hidrelétricas, permitindo 
assim a participação de novos investidores na e,~pansão do 
parque gerador. e 

c) edição do Decreto n° 1.009. de 22 de dez.e_mbro de 
1993, que ·criou o Sistema Nacional de Transmissão de Ener
gia Elétrica - Sintrel, que permite o transporte da energia 
gerada por quaisquer usinas até o mercãdo consumidor. 
constituindo-se instrumento para _o aumento de ~ficiência e 
redução dos ct!.StoS setoriais. -

14. Retomada de obras prioritária_s pai;"a a expansão do 
Setor. dentre -as quais destacam-se: hidrelétricas de Xing6, 
Samuel e Co)i.i1D.bá; termodétricaS â.e Santana e Jorge Lacer
da; linha de transmissão Samuel- Ariqu.eines_- Ji~PariD.á: li
nha de transmissãO Nobres- Sinop (Mato Grosso); e refor
ços de pontos críticos do Sistema de Transmissão. 

15. Estruturação de parcerias com a iniciativa privada, 
destacando-se as usinas de Serra da Mesa, Itá e Jacuí. 

16. A atividade de exploração desen:Volvida pela Pe
trobrás permitiu a elevação das reservas provadas de petró
leo e gás natural para cerca de 10 bilhões de barris de óleo 
equivalente contra 4,5 bilhões em 1992. 

17. Criação do Selo Verde de Eficiência Energética, 
com o objetivo_ de identificar, para os consumidores, os 
equipamentos que apresentam os ·melhOi'es níveis de eficiên-
cia energética. - -- -

18. Expansão dos serviços de teleComunicações que 
resultou em: 

a) aumento da densidade _ielef6níci no País para 
cerca de 10 terminais por 100 habitantes, atingindo 350 
mil telefones públicos em 1993 e cerca de 40Q_ mil no ano 
de. 1994; - . 

b) atendimento adicional a cerca de 2.300 localidades 
que D.ão era.Jl?. beneficiárias de serviços de telecomunicações: 

c) instalação de mais de 2.4 milhões de terminais tele
fônicos; 

d) redução da taxa de congestionamento nas ligaçõeS_ 
ú~lefônicas urbanas de 14%, em 1992. para 9%; em 1994; -

e) aumento da taxa de chamadas completadas por 
DDD de 47% no final do ano de 1992 para 52%; 

f) implantação de sistemas de T elefooia Móvel Celu
lar, atingindo cerca de 600.000 terminaiS em operação: 

g) inauguração. pela Embratel, da ligaçáo por fibra óp~ 
tica entre o Rio de Janeiro e São Paulo; 

h) inicíad:a a implantação do sistema de cabos de H
bras ópticas interligando o_ Rio de Janeiro a Belo Horizonte 
e Belo Horizonte a São Paulo; - -

j) implantaçãO, em Santa Catarina. de rede de fibras 6ptí
cãs fustalãda: em linhas de transmissão elétrica. com mais de 
500 Km de e·xteiisão; e 

- j) continuação do projeto de lançaniento de satêlites -de 
segunda geração, em substituição ao Brasilsat l e fi. com o lan
çamento do primeiro em 1994. 

5. Abertura e modernização da Economia 
As principais- realizações neste campo, que recebeu 

impulso no biênio 19"93/94, foram: 
L Redução e/ou elinllnação dos_ coD.troles qua.rititat.lvos 

de importações. · · 
2. Implantação do Siscomex, com emissão automãtica de 

guias_ de exportação. 
3. Implantação de programa plurianual de redução de tarifas. 
4. Fomento, através da Secretaria de Direito Económico 

do Ministério da Justiça, à- criação dos 6rgãos locais de asSiS
tência aos coosumidores (Procon) e_ na iDstauração de proces
sos administrativos para a apuração de práticas abusivas, restri-
tivas e criminosas contra a ordem econômíca: -

5. Transformação -do Conselho Admfuistrativó de DefeSa 
Econômica - CADE, em Autarquia. -

6. Promulgação da' nova l~gislação antitruste, consubs
tanciada na Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994. 

7. Conclusão e implementação dos acordos de reescalo
n~eoto da dívida externa com os países credores participantes 
do Clube de -?a.ris. -

8. Conclusão e implementação do acordo de reesca.Içna
mento da dívida externa com os bancos comerciais. 

' 9. Consolidação._d.aS princ1f>ãis· tiiedidas para a 'criação e 
implementação do mercado Comum do Sul- Mercosul. 

.10. Implementação do programa Novos P6Ios de Comér
cio Exterior em várias regiões do BrasiL visando ampliar a par
tiCipaÇão das pequenas e médias empresas no setor exportador. 

11. RelOmada das negociações no âmbito das Câmaras Se
toriais com diversos setores da ecoilOtiJÍa. com destaqUe para: au
tomotivo, indústria naval, brinquedos, cosmeticos, tratores, iná
quinas e implementes agrícolas. têxtil e confecções. gemas, j6ias 
e bijuterias, indústria da construção, transporte aéreo, higiene e 
limpeza. 

12... Reorganização e redirecionamento do Programa Bra
-sileirõ de Qualidade e Produtividade (PBQP), intensificando as 
ações voltadas à particípação dos trabalhadores e aquelas -con
cernentes às micro e pequenas empresas. Destaca-se o avanço 
significativo-no número de empresas brasileiras certificadaS -pe
las normas de série ISO 900Cf- que passou de 1.5, em 1991, 
para 425 até novembro de 1994. 



TABELA 1: QUADRO SINTÉTICO COMPARATIVO DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FUNÇÃO 

PPA Compollçl< Execuçlo fllllncelra - EXEFIN compo11çlc RealiZJ~çlo 

Funç!les 1993/95 % (R$ milhhsl % % 
I (R$ milhhsl PPA 1193 I 1994 I Total EXEFIN PPA 

Infra-Estrutura 8-4.017. 18,66 14.613 12.087 26.700 8,05 31,78 
Comunicações 17.982 3,99 .4.609 4.218 8.827 2,66 49,09 
Energia e Recu.rsos Minerais 43.167 9,59 6.581 4.882 11.463 3,46 26,56 
Transporte . 22.868 5,08 3A23 2.987 6.410 1,93 28,03 

Social 224.1125. 49,87 132.997 119.987 252.984~ 76,30 112,68 
Educação e Cu~ura 22.511 5,00 5.363 6.150 11.513 3,47 51,14 
Saúde e Saneamento 54.457 12,10 14.523 19.383 33.906 10,23 62,26 
Desenvolvimento Reglonal 8.412 1.67 20.952 19.851 40.803 12,31 485,09 
Habitação e Urbanismo 904 0,20 491 1.999 2.490 0,75 275,36 
Trabalho 16.747 3,72 22.322 7.005 29.327 8.85 175,12 
Assistência e Previdência 121.494 26.99 69.346 65.599 134.945 40,70 111,07 

Setor Produtivo 69.712 15,48 10.748 1 8.702 19.450 5,87 27;90 
Agricultura 41.615 9,29 5.533 5.906 11.441 3,45 27,36 
Indústria, Comércio e Serviços 27.897 6,20 5.215 2.794 8.009 2.42 28,71 

Outros 71.951 15,98 17.374 15.039 32.413 9,78 45,05 
Leglslaliya 1.597 0,35 184 182 366 0,11 22,92 
Judiciária 3.766 0.84 297 

' 
394 691 0,21 16,25 

Administração e Planejamenlo 43,709 9.71 13.066 10.458 23.528 7,10 53,82 
Defesa Nacional e Segurança Pública 21.738 4,83 3.407 3.637 7.044 2,12 32,40 
Relações Exteriores 1 121 Q.25 . 416 388 786 0,24 70.10 

Total 450.205 100,00 175.732 155.815 331.1547 100,00 73,154 

OBS: • Preços constantes de juiho/95 (iGP·DI) 
• Os dados de execução financeira referem-se ao Balanço Geral da União, excluídas as despesas com pessoal, juros e rolagem 

da divida pública mobiliãria federal. Foram adicionados os v~tores relativos à execução financeira das empresas esta, ais. 

FONTES PPA 1993195 . 
Balanço Geral da Umãd 1993 e 1994 
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lEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN"9.082.DE25 DE JULHO DE 199:S 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
da lei orçamentária de 1996 e dá outras providências. 

Art. 3° As metas e as prioridades para o_exercício financeiro 
de 1996- ieião especificadas no planO "feJ.ativO-aO-periódó -1996-
1999~ dando preferência aos projefoS: eril fase de conclusão. 

§ 2° O Poder Executivo efewará e encami.ohaiá ao COngres
so Nacional, até 31 de agosto de 1995~ aVaJ.iaçãO -parcial da execu
ção do Plano Plurianual. a que se refere o art. 4° da Lei n° 8.446, 
de 21 de junho de 1992. com destaque para as metas alcançadas, 
justificando os eventuais desvi.:.s cm relação à programação para 
a!é o fmal de 1994. 

LEIN"8.4:16.DE2J DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual, para o triênio 
1993-1995. de que traia o artigo s• da Lei n• 8.!73. de 30 de janei-
ro de 1991, e dá outras providências. --- --

·--------------· 
Art. 4° Acompanbar.í o projeto de lei de d.i:retrizes orçamen-

tárias uma: avaliação da execução do Plano Purlanual no exercic:i.o 
anterior ao de seu encaminhamento ao Congresso Nacional. 

O FI CIOS 

DO 1° SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: 

. Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo 
dos seguintes projetas 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 107, DE 1995 
{N° 4205~ na Casa de origem) 

(De iniciativa dn Presideme ôa República) 

Altera dispositivos da Lei n• 5.540, de 28 de 
novembro de 1969, que regulamentam o processo de 
escolha dos dirigentes uniyersitários. 

O Cpngresso Nacional decreta.: 
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28-de novembro de 

1968, com as alterações introduzidas pela Lei n• 6.420, de 3 de ju
Dho de 1977; e pela Lei n•7.177, de 19 de dezembro de 1983, pas
sa a vigor.u- com a seguinte :redação: 

"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-ReitOres 
de universidades, e de DiretoreS e Vice-Diretores de uni
dades universitárias e de -estabeledi:D.entos isolados de 
ensino superior obedecerá ao seguinte: 

. I- o Reitor e o Vice-Reit.or de universidade fede
ral serão nomeados pelo Presidente da Repíblica e esco
lhidos em.re professores dos dois níveis mais elevados 
da ca.xreira oo que possuam títulO-de dootOr, cujos no-· 
mes fignrem em listas triplices organizadas pelo respec
tivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englo
be, instituído especificamente para este Íim, sendo a vo
tação uninominal; 

II - os colegiados a que se refere o inciso ante-
rior, constituídos de representantes dos diversos seg
mentos da comunidade universitária e da sociedade, ob
serv;não o IllÍDÍiilo de 70% (setenta par cento) de mem
bros do corpo docente no total de sua composição; 

ill - em caso de COilSUlta prévia à comunidade 
universitária. nos termos estabelecidos pelo colegiado 
máximo da insúfuiÇão, prevalecerâ:o- a votação uninOmi
nal e o peso de 70% (setenta lX'I' cento) paxa a maiDfes
tação do pessoal docente em relação à das demais cate
gorias; 

IV_- os Diret.ores de unidades universitárias fede
rais serão nomeados pelo "Reitor. oõServados os mesmos 
procedimentos dos incisos anteriores; 

V- o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento 
isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer 
que seja sila natureza jurídica. serão nomeados pelo Pre
sidente-da República, escolhidos em lista trJplice prepa-

-- ra-da pelo respectivo col~giado máximo, observado o 
disp::>sto nos incisos L n e III; 

VI - nos casos em que a instituição ou a unídade 
não contar com docentes. nos dois niveis mais elevados 
da ~ira ou que possuam titulo de doo.tor, em DÚmero 
suficiente para comporem as listas tríplices, estas serão 
completadas com docenEes de ootras unidades oo insti-

- tuição; 
vn - os dirigentes de universidades ou estabele

cimentos isolados particulares serão escolhidos na foima 
dos respectivos estanllos e regimentos; 

vm - nos demais casos, o dirigente será escolhi· 
do conforme estabelecido pelo respectivo sistema de en· 
sino~ .. -

Parágrafo úniCQ._No caso de instituição federil_de 
ensino superior, será de 4 (quatro) anos o mandato dos 
dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida 
uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos 
demais casos o que dispuserem os respectivos estatlltos 
ou regimentos. aprovados na forina da legislação vigen
te_, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de 
ensino." 

Art. 2° A recondução prevista no parágrafo Uriíco do art. 16 
da Lei n° 5.540, de 28 de nóvembro de 1968, a que se refere o art. 
1° desta lei. será vedada aos atuais ocupantes dos cargos expressos 
no citado dispositivo. 

Art.. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação~---
-- Art. 4° Revogam-se as Leis nd> 6.420, de 3 de junhO de 

· J977,e7.J77,de 19dedezembrode 1983. ·· 

. MENSAGEM N" 488, DE3 DE MAIO DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo -61 da Cqnst.ituiçãO Federal, submento 

à elevada deliberação de Vossas Exelêncías, acompanhado de Ex
posição de Motivos dn Senhor Ministro de Estado da Educação e 
do Desporto, o Texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da 
Lei n• 5.540. de 28 de noveml:iro de 1968, da Lei n°6.420, de3 ju
nho de 1977 e da Lei n• 7.177, de 19 de dezembro de 1983, quere
gulamentam o prcx:esso de escolha dos dirigentes universitários''. -

Brasília, 3 de maio de !995.-Fernando HeuriqueCardQso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 139, DE 11 DE 
ABRIL DE I995 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DESPORTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
É de extraodinária urgência a necessidãde de disciplinar o 

processo de escolha dos dirigentes das instituições federnis de en. 
sino superior. 

O mecanismo vigente; determinado pela Lei, prevê que a 
escolha e indicação dos reitores de universidades e de diretores de 
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estabelecimento isoladas sejam feitoS pelo Presidente da Repúbli
ca. a partir de lista sêxtupla apresentada pelo colegiado máximo da 
instin.üção. -- - -

Este mecanismo não vem sendo respeitado pelas !nstituiçõ
es federais de ensiDo superior. Criaram-se sistemas ·pata~elos de 
eleição direta. na qual docentes, estudantes e funcionários votam 
em chapas fechadas de seis nomes, que são impostas aos colegia
dos. Estabeleceram-se também. sistemas de pressão no sentido de 
comprometer os componentes da lis~ com exceção _do considera
do cabeça de chapa, a não aceitarem a indicação, caso sejam esco
lhidos pelo Presidente da República. 

Está o Governo hoje ante a dificil situação de. ou aceitar lis
tas que claramente desrepeitam o espírito da legislação vigente. 
abrindo mão de sua prenogativa de pa11icipar do processo de escolha, 
ou de ent:ntt em conflito permanente com as inst.iruiçaes de ensino. 

Entende o Poder Executivo que a transfomação do antigo 
mecarrismo de escollia mediante listas sêxmplas, efetuado casuísti
camente pelo regime militar, deslegitimou o procedimento esta.be
cido em lei e deu su.steD.ta~o ao movimento de eleições diretas. 
Além do mais. pelo fato d_os presidentes militares não terem sido 
eleitos pela sociedade criou-se um sentimeDtõ jeD.Cralizado, naco
munidade universitária. de que esses presidentes não possuam a 
necessária legetímidade para. representar a sociedade no processo 
de escolha dos dirigentes das instittliÇões federais de ensino supe
rior. A oposiÇão à lei aparecia assim como luta democrática. 

Deve-se considerar, entretanto, que a redemocatização do 
Pais alterou radi~ente este quadro. A democracia não se sus
tenta sem o respeito à lei. Por ootro lado, presidentes eleitos repre
sentam legitimameme a sociedade maior, cujos intci:es:ses es.tão 
acima dos da comunidade univers:itária. 

Deve-se considerar também que o processo de eleição clire
J!_tem dado margem a muitos excessos.. Custosas Campanhas elei
torais tem sido feitas sem_ que haja qualquer COllttole públiro da 
origem dos rectli'SOS e da forma de sua utilização. Além do mais, a 
eleição introduziu critérios políticos que igoõra.riJ. a necessidade de 
se exigir dos dirigentes de instituições acadêmicas e o dominio da 
pxópria prática da pesquisa. 

O que prop:>mOS é o revigonmento de um sistema que _res
taura as listas uíplices., valoriza a participação dos docenles e a 
função de representação dos colegiados, contriruindo para a ma
nutenção de mecanismo democráticOs de e$C.Obde dirigentes. Ao 
mesmo tempo afrrmamos que, sendo as univerSidades autônomas 
mas não soberanas, há que se assegurar a participação, no proces
so de escolha, de um representante da sociedade que, neste caso é 
o Presidente por ela eleito. 

Respeitosamente,- Paulo Renato SOuza, Ministro de Esta
do da Educação e do Desporto. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa norma, de organização e funcionamento 
do ensino superior e sua articulação com a escola mé
dia, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO! 

Do Ensino Superior 

Art. 1 o O ensino_ superior tem por objetivo a pesquisa, o de
senvolvimento das ciências, letras e artes e a fOIDJação de profiS
sional de nível univers:itário. 

Art. 20 O ensino superior indissociável da pesquisa. será mi
nistrada em universidades e. excepcionalmente, em estabelecimen
tos isolados. organizados como instituições de direitos público ou 
privado. 

Art. 3°-As universidades gozarão de autonomia didático 
cientÍfica. disciplinar, adm.i.riistrativa e IIDaoceira que será exerCfda 
na forma da lei dos seus estatutos. 

§ l 0 Vetado. 
a) Vetado. 
b)Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado. 
e) Vetado. 
!) Vetado. 
g) Vetado. 
§2°Vetado. 
a) Vetado.~ 
b) Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado. 
e) Vetado. 
!) Vetado. 
§3°Vetado. 
a) Vetado. 
b)Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado. 
§ 4°Vetado. 
Art. 4" As universidades e os estabelecimentos de ensíõ.o 

'SUPeriOr isOlados coD:stituir-se-ão, quando oficiais em autarqi.IY~s 
de regime especial cu em fundações de direito público, e quando 
particulares, sob a fonna de fundações ou associações. 

Parágrafo único. O regiiD.e especial previsto obedecerá-- às 
peculiaridades indicadas nesta Lei. Inclusive quanto ao pessoal do
cente de nível superior, an qual não se aplica o dispOStO Do art:"35 
do Decreto-lei m!mero 81, de 21 de dezembro de 1966. 

Art. 5° A organização e o funcionamento das universidades 
serão disciplioados em estatutos e em regiic.elit.OS das unidades que 
as COilStituem, os-quaiS Serão sUbmeiídis a aprovação do Conselho 
de Educação competente. 

Parágrafo único. A aproVação dos regimentos das unidades 
UDiversitár.ias passará à competência da UniverSidade quando istã 
dispuser de Regimeriio-Geral apiovado na fonna deste artigo. · 

Art. 6° A organizâ.Çãci. e· o- funcionamento dos estabelf:Ci
mentos isolados de ensino superior serão dísciplinados em regi
ment.o5, cuja aprovação deverá ser submetida ao Conselho de Edu
cação competente. 

Art. 7° As universidades organizar-se-ão cliretam.ente ou 
mediante a reunião de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no 
primeiro caso? sujeitas "à autorização e reconhecimento e. no se
gundo apenas o reconhecimento. 

Art.. 8° Os estabelecimentos isolados de ensino superior de
verão, sempre que possível incorporar-se, a universidades ou con
gregar-se com estabelecimentos isolados da mesma localidade ou 
de localidades próximas., constituindo, neste último caso, fedéiá· 
ções de escolas, regidas por uma administração superior e com ·re
gimento wllficado que lhes permita adotar critérios comuns de or
ganização e fimcionamento. 

. Parágrafo único. Os programas de fmanciamento do ensino 
superior considerarão o disposto neste artigo. 

Art. 9° vetado. 
Art. 10. O Ministério da Educa.Çao e- Cultura. mediante pro· 

posta do Consellio Federal de Educação, fixará os distritos geoe-

U 
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ducacional para aglutinaç-ão, em uuiversidades ou federação de 
escolas. dos estabelecimentos isolados de ensino superior exis~ 
tentes no País~-

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será 
livre a associação de ii:tstituíçõeS--Oficiais ou particulares de ensiilo 
superior na mesma entidade de nível universitário ou federação. 

ArL 11. As universidades organizar~se-ão com as seguiDtes 
características: 

a) unidade de patrirnôn.io e adtn.in.istração: 
b} esrrurura orgânica com base em departamentos reunidos 

ou não em unidades mais amplas; 
c) unidade de funções de ensino e pesquisa. vedada a dupli

cação de meios para fms_ idênticos ou equivalentes; 
d) racionalidade de organização. com plena utilização dos 

recursos materiais e humanos; 
e) universalidade de campo. pelo cultivo das áreas funda

mentais dos conhecimentos bumanos, estudados em si mesmos ou 
em razão de ulteriores aplicações e de uma ou mais áreas técnico-
profiSsionais; • 

f) flexibilidade de métodos e critérios, co_ro vistas às dife
renças individuais dos alunos. às peculiaridades regionais e às pos
sibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e 
programas de pesquisa: 

g) Vetado 
Art.. 12. Vetado. 
§ J•Vetado. 
§ 2°Vetado. 
§ 3° O departamento será a menor fiaÇão da estrub.lra uni

versitária para todos os efeitos. de_ organização administrativa, di
dático-científica e de distribuição de pessoaL e compreenderá dis
ciplinas afms. 

- Art. 13. Na administração superior da universidade, haverá 
6rgãos centrais de supervisão do ensino e da pesquisa com atribui
ções deliberativas, dos quais devem participar docentes dos vários 
setores básicos e de formação profissional. 

§ fO A universidade pcderá também criar órgãos. setoriais, 
com funções deliberativas e executivas, destinados a coordenar 
unidades afms para integração de suas ativídades. 

§ zo A coordenação didálica de cada curso ficará a cargo de 
um colegiado, constio.lido de represep.tantes das unidades que par-
ticipem do respectivo ensino. - " 

Art~_14. Na forma do respectivo estab.ltq ou regimento, o 
colegiado a que esteja afeta a admiD.istração Superior da universi
dade ou estabelecimento isolado incluirá entre seus membros, 
com direito a voz e voto; representantes ori.gÚl.ários -de atividades, 
categorias ou órgãos distintos de modo que não subsista., necessa
riamente a preponderância de professores classificadOs em deter
minado nível. 

Parágrafo único. Nos órgãos a que se refere este anigo, ba~ 
verá. obrigatoriamente, representantes da comunidade, incluindo 
as classes produtoras. 

Art. 15. Em cada universidade sob forma de autarquia espe
cial ou estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela 
União. haverá um Conselho de Curadores, ao qual caberá a fiscali-
zação econôm.ico-fmanceira. _ 

Parágrafo único. Farão parte do Conselho de Curadores, na 
proporção de um terço destes elementos estraDhos ao corpo docen
te e ao discente da universidade ou estabelecimento isolado, entre 
os quais representantes da Indústria. devendo o respectivo estatuto 
ou regimento dispor sobre sua escolha. mandato e atribuições na 
esfera de sua competência. --

Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de univer
sidades e Diretores e Vice-Diretores d~ unidades universitárias ou 

estabelecimentos isolados far-se-á com obsi:::rvâucia dos seguintes 
princípios: 

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade oficial serão 
- nomeados pelo respectivo Govemo e escolhidos de listas de nomes 

indicados pelo Conselho Universitário ou colegiado equivalente; 
n- quanào, na administração superior universitária. houver 

órgão deliberativo para as atividades de ensino e pesquisa. princi
palmente se constituído de elementos escolhidos pelos Departa
mentos. a lista a que se refere o item anterior ser.á. organizada em 
reunião conjunta desse órgão e do Conselho Universitário ou COle
giada equivalente; 

III- o Reitor e o Diret&- de universidade, unidade universi
tária ou estabelecimento isolado. de catáter partirular, serão esco
lhidos na forma dos respectivos estawtos e regimentos; 

IV - o Diretor de unidade universitária ou estabelecimento 
isolado, quàhdo oficial, será escolhido cOnforme estabelecido pelo 
respectivo sistema de ensino, salvo nos casos previstos do § 1° 
deste artigo. 

§ 1° Os Reitores, Vice-Reitores. DÍI'et.<X'es e Vice-OireiOres 
das instituições de ensino superior. mantidas pela Uníão, salvo o 

-disposto no § 3° deste artigo, serão indicados em listas de seis no
mes pelos respectivos colegiados e nomeados pelo PreSidente da 
República. 

§ 2° Será de quatro anos o mandato dos Reitores, Vice-Rei
tores. Diretores e Vice-Diretores, vedado o exercício de dois man
datos consecutivos. 

§ 3• Vetado. 
§ 4° Ao Reitor e ao Diret.or caberá zelar pela mamitenção da 

ordem e disciplina no âmbito de suas atribuições. respondendo por 
abuso ou omissão. 

- - Art. 17. Nas univerSidades e nos estabelecimentos isolados 
de ensino superidf poderão ·ser Ii.l.iniStradas as seguintes moda:Iida
des de ausos: 

a) de graduação, abertos à matricula de candidatos que ha
jam concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classi-
ficados- em concurso vestibular. -

b) de pós-graduaçãd.- abei1DS à matricula de candidatos di
plomados em curso de graduação que preencham as condições 
prescritas em cada caso; ' -

c) de especialização e aperfeiçoamento. abertos à matrfcUla 
de candidatos diplomados em CUISOS de graduação ou que aPre
sentem títulos equivalentes; 

d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam 
os requisitos exigidos.- -- -- -

Art. 18. Além dos cursos correspOndentes a profissões- re
guladas em lei, as universidades e os estabelecimentos isolados 
poderão organizar outros pára atender às exigências de sua prOgra
mação específica e fazei- face a peculiaridades do mercado de tra
balho regional. 

.Art. 19. Vetado. 
Art. 20. As universidades e os estabelecimentos isolados de 

ensino su;:erior est:ehdetão à comt.uiidade. sOb forma de cursos e 
serviços especiais, as ativídades de ensino e os resultados da pes
quisa que lhes são inerentes. 

Art. 21. O concurSo vestibular, referido na letra a do arL 17, 
abrangerá os conhecimentos conruns às díversas formas de educa
ção do segundo grau sem uluapassar este nível de complexidade 
para avaliar a formação recebída pelos candidatos e sua aptidão ín
teleêtual para esb.ldos superlOteS. 

Parágrafo .único. Dentro do prazo de três anos., a contar da 
vigência- desta lei., o conrurso vestibular será idêntico, em seu Con
teúdo, para todos os cursos ou áreas de conhecimentos af1hs. e 
unificado, erri sua exerução, na mesma universídade ou federação 
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de escolas. ou no mesmo estabelecimento isolado de organização 
pluricurricular. de acordo com os estatutos e regimentos. 

Art. 22. Vetado. 
a) vetado; 
b) vetado: 
c) vetado. 
A.rt.. 23. Os cur:sos proi!SSionais -pcx:lerão, segundo a área. 

abrangida. apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à 
doração. a fun de corresponder às condições do merotdo de !r.lbalho. 

§ 1° Serão organizados ansos profJSSionaiS de cmta duração, 
destioados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior. 

§ 2° Os estatutos e regimemos disciplinarão o aproveita~ 
mento dos estn_dos. __ çlq~_c:iclos básiCO$ e proftssi6nais~ inclusive os 
de curta duração. entre si e em outros cursos. 

Art. 24. O Conselho Federal de_:Emlcação conceituará os
cursos de pós-graduação e baixará normas gerais para sua orga.o.i
zação, dependendo sua validade, no território naci6oal. de os esOl
dos neles realizados terem os cursos respectivos credeo.ciados por 
aquele órgão. 

Parágrafo único. Vetádo. 
Art. 25. Os CUISóS de especiilização. apetféiçoarilento. exten

são e outros serão ministiados de acordo com os planos traçados e 
aprovados pelas univenidades e pelos estabelecimentos isolados. 

Art.. 26. O COnselho Federal de Educação Ínaní o cuniculo 
míDimo e·a_duração mínima dos cursos superi~s correspondentes 
a profissões reguladas eirJ.lei e de outtos necessários ao desenvol
vimento oacional. 

Art. 27. Os diplomas expedidos por universidade federal 
ou estadual nas condições do art. 15 da Lei n" 4.024, de 20 de de
zembro de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Educação, bem como os de cursos creden
ciados de pós-graduação, Serão Iegistr.\dós na própria universida
de. importando em capacitação para o exercíCio prortssional na 
área abrangida pelo respectivo amículo, com validade em todo o 
tenitório nacional. 

§ I 0 O Ministério da Edueação e Cullllra designará as uni
versidades federais que devetâo proceder ao registro de·diplomas 
correspondentes aos cursos referidos neste artigo. expedidos por 
universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de en
sioo superior, importando o registro em idênticos direitos. 

§ 2° Nas unidades da Federação, em que haja universidade 
estadual, nas condiçi5es referidas neste artigo, oS diplomas corres
pondentes aos mesmos cursos, expedidos por· estabelecimentos 
isolados de ensino superior mantidos pelo Estado, serão registra
dos nessa Universidade. 

Art. 28. Vetado. 
§I" Vetado. 
§ 2" Entre os periodos letivos regulares, conforme dispo

nham os est..aO.Itos e regimentos, serão executados programas de 
ensino e pes'fuisa,- que assegUrem o :funcionai:neilto CODtínuo das 
instituiçõeS de ensiD.o superior. 

Art. 29. Ser.í obrigatória, no ensino superior-. a freqUência 
de professores e alunos, bem como a execução integral dos pro
gramas de ensino. 

§ 1° Na forma dos estarutos e regimentos, será passível de 
sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como justó 
pelo órgão competente, deixar de cumprir programa a seu cargo 
ou horário de trabalho a que esteja obrigado, importando a reinci
dência naS faltas previstas neste artigo em Inotivo bastante para 
exoneração ou dispensa, caracterizando-se o caso como de aban-
dono de cargo ou emprego. . 

§ zo A aplicação dO disposto no parágrafo anr.erior -rar-se-"á 
mediante representação da instio.tição ou ae qualquer interessado. 

§ 3° Se a representação for considerada objeto de delibera
ção, o professor ficará desde logo afastado de suas funções. na for-
ma do estatuto ou regimento. _ 

§ 4°_ COilSiderar-se-á reprovado o aluno que deixar de com
parecer a um mínimo. previsto em eStatuto ou regimento. das ati
vidades programadas para cada disciplina. 

§ 5° O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de calami
dade pública, guerra externa, convulsão iotema e, a criEério _dos órgãos 
cqmpe'eD'es da Universidade e estabelecimentos isolados, por outras 
causas excepciooais, independentes da vontade do corpo discente.. _ 

- -· Art. 30. A formação de professores para o ensino de segtin~ 
do grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de 
especialistas destinados ao t:raballio de planejamento. supervisão. 
administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e siste-

- mas escolares, far-se-á em nível superior. --
§ 1 o A formação dos prófessores e especialistas previstos 

neste artigo -re.ai:iZa:r-se-á.., nas universidades mediante a coopern
ção das unidades responsáveis pelos,estudos incluídos nos currícu-
los dos cursos- respectivos. · 

§ 2° A formação a que se refere este artigo p:xierá concen~ 
trar-se em um s6 estabelecimento isolado ou resultar da coopera
ção de vários devendo na segunda hipótese, obedecer à coordena~ 
ção que assegure a unidade dos estndos, na fonna regimeiU.al. 

CAPÍil.JLO II 
Do Corpo Docente 

Art. 31. O regime do magistério superior será regulado pela 
~gislação própria dos sistemas de ensino e pelos estatutos ou regi
mentos das universidades e dos estabelecimentos isolados. 

Art. 32. Entende;n-se como atividades de magis_tério supe
rior, para efeitos desta lei: 

a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensino e 
pesquisa se exerçam nas universidades e nos estabelecimentos iso
lados. em nível de graduâção, ou mais elevado, para fins de trans
tnÍssão·e ampliação do saber. 

b) as ínerentes à administração escolar e universitá.ria: ex;:. 
professores. -

§ 1 a Haverá apenas uma carreiza docente. obedecendo ao 
princípío da integração de e.nsíno e pesquisas; i 

§ zo Serão considerados em caráter preferencial. para o ín
gresso e a promciçãO oa Cãi.reira âocente do magistériO Superior os 
títulos universitários e o teor científlco dos tr.lbalhos dos candida-
tos. 

Art. 33. os-cargos· e: funções de magistério. mesmo oS Já 
criados ou providos setão desvinculados de campos específicos de 
coribecimentos. 

§ 1° vetado. 
§ zo Nos departamentos, poderá haver mais de um professor 

em cada nível de carreira. 
§ 3o Fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do en

sino superior do País. 
Art. 34. As universidades deverão progressivamente e na 

medida de seu interesse e de suas possibilidades, estender a seus 
docentes o regime de Dedicação exclusiva às atividades de ensino 
e pesquisa. -

Art. 35. O regime a que se refere o artigo anterior será priO: 
ritariamente estendido às áreas de_~ importância para a foriliã.~ 
ção básica e profissional 

Art. 36. Os programas de aperfeiçoamento de pessoal doeente 
~verão ser estabelecidos pelas universidades, dentro de uma política 
nacional e regional definida pelo Conselho Feder.il de Educação e 
promovida através da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas, 
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Art. 37. Ao pessoal do Magistério superior, admitido me
diante cootrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a legislação 
trabalhista, observadas as seguintes regras especiais: 

I - a aquisição de estahilifude é condicionada à iuitureza 
efetiva da admissão, não ocorrendo nos casos de interinidade ou 
substituição~ ou quando a perm.anêt!-:ia no emprego depender da 
satisfação de requisitos Pspeclaís de Capacidade apurados segundo 
as normas próprias de ensino; 

n - a aposentadoria compulsória. por implemento de idade. 
extingue a relação de _emprego, independente da indenização, cabendo 
à instituição complementar os proventos da aposentadoria concCdida 
pela instituição de Previdência Social. se estes não forem integrais. 

CAPÍTULO UI 
Do Corpo Discente 

ArL _3_8. O corpo discente terá representação. com direito a 
voz e voto, nos órgãos colegiados das universidades e dos estabe
lecimentos isolados _de ensino superior, bem como em comissões 
instiruídas na forma. áos estatutos e Tegii:nentos. · 

§ 1° A representação estudantil terá por objetivo a coopera
ção entre administradores, professores e alunos, no trabalho uni
versitário. 

§ zo A escolha dos representantes estudantis será feita por 
meio de .eleições do corpo discente e segundo critérios que in
cluam o aproveitamento escolar dos candidatos, de acordo com os 
estatutos e regimentos. 

§ 3° A representação estudantil não poderá exceder de um 
quinto do total dos membros dos colegiados e comissões. 

Art. 39. Em cada u_niversidade _Q,T. estabelecimento isolado 
do ensino superior poderá ser-organizado diretório pãnl congregar 
os membros do respectivo corpo discente. __ __ 

§ 1° Além do diretório de âmbito universitário, poderão for
mar-se diretórios setoriaís. de acordo com a estn,Huta iot.em.a; de 
cada universidade. 

§ 2° Os regimentos elaborados paios direiórios serão sub
metidos à _aprovação da iostância univet-sitária oo escol,ar compe
tente. 

§ 3° O diretório cuja ação não estiver em consonânCia com 
os objetivos para os quais foi instituído, sérá -pasSível daS sanções 
previstas nos estatutos e regimentos~ _. 

§ 4° Os diretórios são obrigados a prestar catitaS ·ae sua ges
tão fmmceira aos órgãos da administração universitária ou esco
lar, na forma dos estatutos e regimentos.. 

Art. 40. As insúruíções de ensíno supe.rior-: 
a) por meio de suas atividades de c.xtc~o proporcionarão 

nos corpos discentes oporru.nidades de participação em progr.nnas 
de melhoria das condições de vida da comunidade e_ no processo 
geral do desenvolvimento; 

b) assegurarão ao corpo discente meios para a realização 
dos programas culrurais. artísticos. cívicos e desportivos; 

c) esúmularão as aúvidades de educação cívica e de despor· 
tos,- mantendo. paro. o cumprimento desta nQIIIla, orientação ade· 
quada e instalações especiais; 

d) estimularão as aúvidades que visem a formação cívica, 
c-onsiderada indispensável à criação de uma consciência de direi
tos e deveres do cidadão e do profissional. 

Art. 41. As universidades deverão criar as funções de moni
tor para alunos do curso de graduação que se submeterem a provas 
específicas. nas quais demonstrem Capã.cidade de desempenho em 
ativídades técnico-didáticas de determiDada discipli1la. 

Parágrafo único. As funções de riloriiior deverão ser renm
neradas e consideradas titulo para posterior ingresso em carreira 
de magistério superior. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais 

Ait. 42 Nas universidades e nos estabelecimeo!Ds isoiados 
maDI.idos pela União. as atividades téaricas podeJ:ão = alen<lidas me
diante a contratação de pessoal m foona da legislação do ttabalbo, de 
acordo com as nOIIDaS a serem estabelecidas nos estawtos e regimen
tos. 

Art. 43. Os vencimentos dos servidores Públicos federais 
de ?Ível universi?zí.o são desvinculados do critério de duração 
dos cursos. 

Art. 44 Vetado-. 
a) 
§ 2' 
Arl14. 
Arl15. 
Arl45. Vetado_. 
Arl 46. O Conselho Federal de EdUcação interpretará na ju

risdição administ:tativa as diSJX>Sições desta e das demais leis que 
fiXem diretrizes e bases da educação ·nacional, ressalvada a com
petência- dos sistemas estaduais de ensino, definida na Lei n° 
4.ü24, de 20 de dezembro de 1961. 

Art. 47. A ciutorização 00- o reConhecimento de universfãade 
ou estabelecimento isolado de ensino superior será tomado efetivo 
em_ qualqUer- caso, por d~to do Poder Executivo, após prévio 
parecer favorável do Conselho Federal de Educação, observado o 
disposto no art. 44 desta Lei. _ _ 

Art. 48. O conselho Federal de EduCação ap5s inquérito ad
;ninistrativo, poderá suspender o funciOnamento de qualquer esta
belecimento isolado de ensino superior cu a autonomia de qual· 
quer universidade por motivo de in.frigência de legislação do ensi
no oo de preceito estatutário ou regimental. desigm.ndo-se Diretor 
ou Reitoq)to tempOre. 
- Art. 49. As universidades e os estabelecimentos isOlados re

CODbecidos ficam sujeitOs- a verificaçãO peri6diC:a pelo CODSelho 
· de Educação competente, observado o disposto no artigo anteria:. 

Arl 50. Das decisões ado~ _pelas instituições de~ 
superior, após esgotadas as--respectivaS lnsiâildis. Cabeiá :recUrso. 
por estrita argüição de ilegalidade: ··· 

a) panos Conselhos Estaduais de Educação, quando se tra- • 
tar de estabelecimentos isOlados mantidos pelo respectivo Estado 
ou de uniyersidades incluídas na hipótese do arL 15 da. Lei n° 
4.024. de 20 de dezeÇibro de 1%1:. .. 

b) para o ConselhO FedUal di Edllcãçao, nos demais ca-
SOS. 

Art. 51. O Conselho Fedexal de Educação fiXal'á as condiçõ
es para revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos 
~ eJlSinO superior esttangeiros, tendo em vista o registro na repar
tição competente e o exercício profiSSional no País. 

CAPITuLo V 
Disposições Tnmsitória. 

Art 52. As atu~ UDÍversidades. rurais, mantidas pela união, 
deverão reorganizar-se de acordo com o. disposto no artigo 11 des
ta lei, podendo, se necessário e conveniente, incoiporar estabeleci
mentos de ensino e pesquisa também mantidos pela União, exis
tentes na mesma.local.iciade ou em localidades próximas. 

Parágmfo único. Verificada, dentro de doze meses, a partir da 
daLa de !'lblicação desta lei, a }lí2o do Cooselhó Federal de Educa
ção, a impossibilidade do dispooto neste artigo, as univ=idades rurus 
seião incorpo!adas às fedetais existentes na mesma região. 

Arl53. Vetado_, 
Arl54. Vetado_, 
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Art.. 55. Vetado .. . 
Art. 56. Vetado .. . 
An. 57. Vetado-. 
Art. 58. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 59. A presente Lei entra em vigor na data desua publi

cação. 
Brasília, 28 de novembro de 1968; 147° da Indepecdência e 

80" da República.- A. COSTA E SILVA- Tarso Outra. 

LEI W 6.420. DE 3 DE JUNHO DE 1977 

Altera a Lei o0 5.540, de 28 de novembro de 
1968, que "fiXa norma de organização e funciona· 
mento do ensino superior e sua articulação com a es
cola médica, e dá outras providências". 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. P O art. !6 da Lei n° 5.540. de 28 de novembro de 

1968, passa a ter a seguinte ;edação: 

"Art. 16. A nomeação de Reitores e Více-Reitores 
de Universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de 
unidades universitárias e de estabelecimentos de ensino 
superior, obedecerá ao seguinte: 

I - o Reitor e o Vice-Reitor de Universidade ofi
cial serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, es
colhidos em listas preparadas por um Colégio Eleitoral 
especial, constituído da reunião do Conselho Un.iversitá~ 
rio e dos órgãos colegiados máximos de ensino e pesqui
sa e de administração, ou equivalente; 

II- os Dirigentes de universidades ou estabeleci
mentos isolados particulares serão escolhidos oa forma 
dos respectivos estarutos e regimentos; 

III- o Diretor e o Vice-Diretor do estabelecimen
to isolado de ensino superior mantido pela União quan
do constituído em autarquia serão nomeados Pelo Presi
dente da República, e no caso de Diretor e Vice-DírelOr 
de unidade universitária. pelo Ministro da Educação e 
Cultura, escolhidos em ~ta preparnda pelo respectivo 
colegiado máximo; 

fV - DOS dema.is casos, O Diretor seiá- escolhido 
conforme estabelecido pelo respectivO sistema de ensi-
no. 

§ 1° Ressalvado o caso dq fuciso II deste artigo, 
as listas a que se refere este artlgOS:eiiO-Sêxtuplas. 

§ 2° No caso de instituições de ensino superior 
mantidas pela Uoião. será ele 4 (quatro) anos o mandato 
dos dirigentes a que se refere este artigo. vedada a re
conch.Jçi.o ao mesmo cargo, observado nos demais casos 
o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimen
tos. aprovados na norma da legislaçãó vigente. 

§ 3' No caso de instituições federais. a organiza. 
ção das listas para escolha dos Vice-Reitores, DirelOres 
e Vice-D:iretoreS- de unidades universitárias. quando se 
tratar de pniversidades, e dos Vice-Diretores, na hipóte
se de estabelecimentos isolados. será feita até 4 (quatro) 
meses depois da posse dos respectivos Reitores ou Dire
tores, conforme o caso. 

§ 4° Além do Vice-Reitor, as instituições de ensi
no superior mam.idas pela União poderão dispor de Pró
Reitores. Sub-Reitores, Decanos ou autoridades equiva
lentes, designados pelo Reitor, até o máximo de 6 (seis) 

coglobad.amentc, conforme dispuserem os respectivos 
Estatutos. 

§ 5o Ao Reitor e ao Diretor caberá zelar pela ma
cu tenção da ordem e disciplina oo âmbito de suas atri
buições, respondecdo por abuso ou omissão." 

An. 2° São respeitados os mandatos dos dirigentes das insti
tuições de ensino superior manúdas pela União, nomeados pelo 
Presidente da República e em exercício na data desta Lei. 

§ 1° No caso de vacância do cargo de Vice-Reitor. antes da 
metade do mandato do Reitor. a lista a que se refere o § 3o do art. 
16 da Lei D0 5.540. de 28 de novembro de 1968, com a redação 
dada pelo art. 1° desta Lei, será imediatamente organizada e o 
mandato do Vice-Reitor que vier a ser nomeado expirará 4 (qua
tro) meses após o término do mandato do Reitor. 

· § 2° No caso de a vacância dar~se na segunda metade do 
mandalO do Reitor, este designará Vice-Reitor pro rempore até a 
nomeação do novo. 

§ 3° O procedimento previ~to nos parágrafos anteriores 
será obsM"Vado em relação aos Oiretores e Vice-Diretores de uni
dades universitárias e Více-Diretores de estabelecim.ectos isola
dos, cabendo ao Reitor, no caso dos Diretores e Vice-Diretores 
de unidades universitárias. e ao Díreior; ná caSO do Vice-Diretor 
de estabelecimentos isolados, a designação pro tempere até a no
meação do novo. 

Art. 3° Esta Lei enttará em vigor na data de sua publicação 
e será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 90 (noventa) 
dias. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 3 de junho de 1977: 156° da Independência e 89' 

iia República.- ERNESTO GEISEL- Ney Braga. 

LEI W7.177, DE !9 DE DEZEMBRO DE 1983 

Dispõe sobre a escolh& de dirigentes de funda
ções de ensino superior, e dá outras providências. 

O Presidente da República. faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 o Fica revigoraôo, para a escolha e nomeação dos diri
gentes de fundações de ensino superior. instimídas ou mantidas 
pela União, o disposto no artigo 16 da Lei n° 5.540. de 28 de-no
vembro de 1968, alterado pelo artigo 1° da Lei no 6.420, de 3 de 
junho de 1977. 

Art. 2° Os dirigentes de fundações de eru.-ino superior no
meados pelo Presidente da República na forma da Lei n° 6.733, de 
4 de dezembro de 1979. deverão. no prazo mínimo de 6 (seis) e 
máximo de 8 (oito) meses, a partir do início de vigência da presen
te Lei. promover a indicação da lista séxtupla a que se refere o dis
positivo legal ora revigorado. 

Parãgrafo úoico. Os aluais dirigen1es de fundações poderão 
figurar na lista sêxtu.pla a que se refere este artigo (vetado) sem 
que isso implique recondução. 

Art. 3_~ Esta lei entrará em vigor- na data de sua. publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em cootrário. 
Brasília. 19 de dezembro de 1983; 162" da lndependéncio! e 

95° da Replblica. -João Figueiredo, Esther de Figueiredo Ferraz. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 108, DE 1995 
(N' 719195, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a exportação de beos sensíveis e 
serviços diretamente vinculados. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1° Esta lei disciplina as operações relativas .à exporta
ção de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados a tais 
bens. 

§ l ° Consideram-se bens sensíveis os bens de aplicação bé
üca. os bens de uso duplo e os bens de uso na ãrea nuclear, quími
ca e biológica. 

I- Consideram-se bens de aplicação bélica os que a legisla
ção defma como de uso privativo das Forças Armadas ou que se
jam de utilização característica dessas instituições, incluídos seus 
componentes. sobressalentes . .acessórios e 5Uprimentos. 

II- Consideram-se bens de uso duplo os de aplicação gene
ralizada. desde que relevantes para aplicação bélica. 

UI - Consideram-se bens de uso na área nuclear os mate
riais que contenham elementos de interesse para o desenvolvimen
to da energia nuclear, bem como as instalações e equipamentos 
utilizados para o seu desenvolvimento ou para as inúmeras aplica
ções pacificas-dã. energia nuclear. 

IV- Consideram-se bens químicos ou biológicos os qiie se
jam relevantes para qualquer aplicação bélica e seus precursores. 

§ zo Consideram-se serviços diretamente vinculados a um 
bem as operações de fornecimento de informaç.ãó especffica oo 
tecnologia necessária ao desenvolvimento, à produção ou à utiliza
ção do referido bem. inclusive sob a forma de fornecimento de da-
dOs técnicos ou de assistência técnica. -

Art. zo Os bens de que trata o artigo anterior serào relacio
nados em Listas de Bens Sensíveis, ariiiliZadas pericxiicamente e 
publicadas no Diário Oficial. 

Art. 3° Dependerão de~révia autorização formal dos órgãos 
federais competente&. segundo a regulamenta-ção estabelecida e 
publicada no Diário Oficial, a exportação de: -

I- bem constame das Listas de Bens Sensiveis; e 
II - serviço diretamente vinculado a bem constante das Lis

tas de Bens Sensíveis. 
§ 1 o O eXportador deverá apresentar ao órgão coordenador a 

que se refere o parágrafo único do art. 4° documentos de garantia 
de destino oo uso fmal, julgados suficientes. -

§ 2° OS órgãos federais competentes poderão exigir dos ex
potUdores, por intermédio do órgão coordeDador, cópias de con- -
tratos ou outros documentos que sejam considerados necessários 
para subsidiar suas deliberações so~ a operação em questão, as
segurada a devida proteção ao sigilo da documentação. 

§ 3° Os órgãos federais competentes poderão aplicar o dis
posto neste artigo a oorros bens e serviços nãO abrangidos pelos 
incisos I e IL desde que seja considerado que se destinam. em todo 
ou em parte, a contribuir para o desenvolvimento, a produção ou a 
utilização de armas de destruição em massa- nucleares. químicas 
ou biológicas- ou sistemas de ataque, inclusive mísseis, carrega
dos com tais armas. 

Art. 4° No âmbito da P=idência da República. fica coostitní
da a Comissão Intmninis!e!:ial de Controle de Exportação de Bens 
SeDSiveis, integrada por~ doo órgãos fedmús envolvidos 
no processo de exportação dos bens de que trata esta lei. 

Parágrafo único. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República exercerá a função de órgão COOI'denador. 

Art.. so Compete à Comissão Int.erm.inisterial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis: 

I - propor os regulamentos, critérios. procedimentos e me
canismos de controle a serem adotados para a exportação de bens 
sensíveis e serviços diretamentt vinculados, de que trata esta lei; 

II - elaborar, atualizar e divulgar as Listas de Bens Sensí-
veis; 

Ill - aplicar as penalidades administrativas previstas no art 
6° desta lei. 

Pará8;rafo único - No exercício de sua competência, a Co
missão deverá observar os seguintes pressupostos: 

I- os interesses da política externa. da defesa nacional. da 
capacitação tecnológica. e do comércio exterior do Pais; e 

II - os tratados e compromissos internacionais de que o 
Brasil é parte. 

Art. 6° A exp:xtação de bens sensíveis e serviços diretamente 
vinrulados. em violação ao disposto nesta lei e em suas nonnas regu
ladoras. tomará. o infrator sujeito às ~guintes penalidades: 

I - advertência; 
II- multa de até o dobro do valor equivalente ao da operação: 
rn- perda do bem objeto da operação; 
IV - suspensão do direito de exJXlrtar, pelo prazo de seis 

meses a cinco anos; 
V - cassação da habilitação para a tu ar no comércio exterior. 

no caso de reincidência. 
§ 1 o A advertência será aplicada por escrito, no caso de in

frações de menor relevância, que não justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave. 

§ 2° As penalidades previstas nos incisos II a V podem ser 
aplicadas cumulativamente. _ 

§ 3° As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas 
levando-se em conta a gravidade da in.fração e_ os antecedentes do 
infrator. depois de concluída a ili:ilra.ção de responsabilidades em 
processo adminístrativo no qual se assegure ao indiciado amplo 
direito de defesa. - -

ArL -,o As pessoas físicas que. direta oo indiretamente. IX'f 
ação ou omissão, concorrerem para o descumprimento desta lei, 
incorrerão em crime. -
- Pena- reclusão. de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

Art.. 8° Permanece com o Ministério do Exército a atribui
ção de flsca.lização sobre os produtos controlados de que trila o 
Decreto D0 55.649, de 28 de janeiro de 1965. 

Art.. CJO O Poder Executivo, observadas as condições estabe
lecidas nesta lei, regulamentará. as operações de exportação de 
bens sensíveis e serviços odiretamente vinculados. 

Art. 1 O. Esta lei entra. em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 725 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da ConstituiçãO Federal, submeto à 

elevada delibernção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposi
ção de Moovos do Semur Se<:IO[JÍrio de Assuntos Estr.uégicos da 
Presidência da República. o texto do projeto de lei "Dispõe sobre a 
exportação de bens sensíveis e serviços d.ixctamciJte vinculados.'' 

Brasília, 30 de junho de 1995 - Femaodo Hearique Car-
doso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTiVOS No 23 DE 22 DEJI!NHO DE !995, 
DO SENHOR SECRErÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGI
COS DA PRES!Df!:NCIA DA REPÚBUCA: 

Excelentíssimo Senhcr ~sidente da República, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para traur 

de assunto relacionados à_ Exportação de Bens Sensíveis e Servi
ços Diretamente VlDCUlados. 

2. O Poder Ex.ea1tivo mirou do Coo.gresso Nacional o Pro
jeto de Lei 0° 2530, de 1992, encaminhado pela Mensagem D0 

36/92, de 7 de fevereiro de 1992, do Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República. que tratava das operações relativas à importa
ção e exportação de bens de emprego béüco. de uso na área nu
clear e de serviços diretamente vinculados, com a finalidade de 
aperleiçoá-lo. 
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3. Considerando a relevância do assunto. foi Constilllído um 
Grupo de Trabalho Internllnisterial para elaborar um Projeto de
lei. substituição ao PL n° 2.53QI92, que permita ao Poder Executi· 
vo controlar exportações na área de tecnologia sensível, propor
cionando amparo. entre outras, às recém·aprovadas Diretrizes Ge· 
rais para &.penação de Bens relacionados a Misseis e Serviços 
Diretamente Vinculados. 

4. Com este objetivo, e sob a coordenação da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da RePií.bfica, o Grupo de 
Trabalho Interministerial. composto por representantes dos Minis
térios da Marinha, do Exército {ias Relações Exteriores. da Aero
náutica, da Indústria, do Comércio e do Turismo, e- da Ciência e 
Tecnologia. do Estado-Maior das Forças Armadas e da Agência 
Espacial Brasileira, elaborou o Projeto de lei que dispõe sobre a 
ExJX>IU.Ção de Bens Sensíveis e Serviços Diretamente Vfuculados. 

5.,0btida a concordância dos Senhores Minísttos responsá· 
veis pelas pastas que integraram o Grup:> de Trabalho. apraz- me 
agora submeter o assunto .à apl'CCiação de Vossa Excelência. 

6. Finalmente,- poç-o. vénia a Vossa Excelênt:ia par.l.caso 
aprovada a prop:tsta sugerir que seja a mesma encaminhada ao 
Congresso Nacional. -

Respeitosamente;- Ronaldo Mota Sardenberg~ Secretário 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

DECRETO N' 55.649, DE28 DE JANEIRO DE 1965 

Dá nova redação ao regulamento aprovado 
peJo Decreto D 0 1.246, de 11 de dezembro de 1936, 
para o serviço de fiscalização da importação, dqlósi
to e tráfego de produtos controlados pelo Ministério 
da Guerra (SFIDT). 

Afi.:tma o autor. oa justificação. que a -norma contida no an. 
3° da Lei n° 7.377/85 désrespeitoU o principio coostirucional conti
do no art. -5°, inciso XXXVI. da Carta de 1988. segundo O qual "a 
lei não prejudicará, o direito adquirido. o ato jurldico perfeito e a 
coisajulgad.a". _ 

Ao tempo da promulgação da referida lei, muitos profissio-
nais vinham exercendo as atividades caracteristic<:ts da profissão. 
com competência e seriedade, o que deveria assegurar-lhes o direi
to de continuar a exercê-la. O reconhecimento dessa situação é 
praxe nas DOtma.S de regulamentação de profissões. em certos casos 
porque quando a profissão é regulainentada iiiúistem cursos de níyel 
superior e mesmo médio que preparem para o seu exercício. ---

Pode-se acrescentar. ao argumento do autor, que o inciso 
XID do mesmo _art. 5° da Constituição consagra a liberdade- de 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou prof1ssão. atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer. - ---

Ressalte-se, ademais, que expressivo grupo de estudiosos 
do Direito, como Pinto Ferreira e· Celso Bastos, eDtende que a 
maioria das profissões não necessita de regulamentação panfser 
exercida. Tal éntendimento vem sendo também consagrado em to
das as Cartas Constitucionais brasileiras. desde a Constituição do 
Império. de 1824. 

Ao corri.entar o inciso Xill do an. 5o da Constiwição Fede
ral. Celso Bastos aflililll que sua-rOOação é clara quanto ao pã'pel 
da lei na criação de requisitos par.i o exl!rcício -da profissão. em 
termos de capacítação técnica. científtca ou moral, sem conwdo 
impor restrições à ati v idade. (Comentários à Constituição do Bra
sil - promulgada em 5 de ourubro de 1988. Saraiva. São Pallio. 
1989,2° volume). 
- As restrições que o Estado estabelece ao direito de acesso e 
exercício de certas profissões constituem exceção e têm por fmali
dade proteger a vida, a saúde. a segurança e a liberdade das pes-............. , .... ,,,,~~ .... -.... _ .......... ~ ... ~.-..-... -----·------~soa.s. Assim a regulamentação é exigida por lei apenas em casos 

(Às ComissÕt!s ck Constiruiçiio, Justiça e Cidada
nia, dt! Rt!lo.ções Exuriores t! Dt!fosa Nacio.nal, t! de 
Educação.) 

PARECER 

PARECER N' 534. DE 1995 

Da Colnissão de Assuntos, Sociais, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 67, de' 1995, de autoria 
do Senador Humberto Lucena que '"dá nova redação 
ao art. JO da Lei D0 7.377, de 30 de setembro de 1985, 
que "dispõe sobre o exercício da profiSSão de Secre~ 
tário e dá outras providências". 

Relator: Senador Lúá.o Alciotara 

Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n' 67/95. de autoria do Senador 
Humberto Lucena. em exame nesta Comissão em caráter termina~ 
tivo. objetiva Corrigir situação de íníqüidade provocada pela Lei D0 

7 377, de 30 de setembro de 1985, que regulamenta o exercicio da 
profissão de Secretário. 

Tal situação consíste na: exigência de diploma ou certificado 
de alguma graduação de nível superior ou de nível médio para as
segurar o direito ao exercício da referida profisSão àqueles que. no 
início da vigência daquela lei, tivessem exercido atividades: de Se· 
cretário por 5 anos i.n.intem.Iptoo ou 10 anos intercalados. mesmo 
Dão possuindo a habilitação fOIInal especifica que a regulamenta
ção passou a exigir (curso superior de Secretariado ou curso técni
co de Secretariado em nível de ']:J grau). 

- ·especiais. em que o exercício profissional exija conhecimentos 
mais complexos ou um maior controle por parte do Estado. 

Quando inexistem riscos de maior monta para a sociedade é 
preferivel manter a atividade üvre. por força do direito à livre op
ção profissional. O excessc de regulamentação fmda por negir 
esse direito. 

Não se configuram. na atividade de Secretário. as restriçOes 
ao exeicicío d~ profissõeS qUe _estejam -eStreitamente ligadas à saú. 
de, à segurança, à liberdade e aos valores morais da sociedade. de 
modo a justificar a inlerferência do Estado, por oieio-de legislação 
regulamentadora. Quanto à necessidade de qualificação. essa pcX:le 
ser adquirida. em alguns casos. pela prática ou pela observação. 
sem que para isso seja nece1;sária uma preparação mais complexa, 
envolvendo conhecimentos e babiüdades transmitidos de maneira 
metódica. 

Registre-se, fmalmente, qu-e a critica genérica à regulamen
tação de algumas profissões objetiva demonstrar, piincipalmente, 
que a ex lgência de cursos superior ou médio. contida no art. 3_0 da 
Lei c 0 7.377/85. configura excessivo rigor no controle do exercício 
da profissão de Secrtári.O, ferindo o principio coostitucionalmente 
cocsagr:a.do da liberdade do exercício pmfissiooal. 

Voto do Relator 

A proposição atende aos requisitos formais de constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Quanto ao mérito. 
afigura-se oportuna, conveniente e justa, pois cria condições para 
restaurar os direitos de muitos trabalhadores que vinham exercen
do. à época da pi-omulgação da 1ei. ativid.ades reconhecidamente 
de sec!etaria. 
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Rc-,;s~Jte-...e. finalmente, a nece_ssidade de corrigir pequeno 
tarso na em\.'nta do projeto. de modo a torná-la mais precisa. quna
J() ;;e- n'fe-rc <~.o exercíc10 profissional de Secretário. A ementa deve 
f1car as.si.m redigida: 

EMENDAW 1-CAS 

Dá nova redação ao art."3° da Lei n° 7.377, de 
30 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o exercí
cio da profissão de Secretário -e--dá outras prividên
cias." 

Desse modo, VO{O favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Lei d1) Senado n° 67, de 1995, com a altera_çã_o sugerida na 
t'nlenta. 

E o parecer. 
Sala da Comissão, 10 de agosto de 1995.- Beoi V eras

Presidente - Lúcio Alcântara - Relator - Geraldo Melo - Ro· 
mero Jucá- José Alves- Ca.sildo Maldaner- Carlos Wilson
Benedita da Silva- Marina Silva- Emília Fernandes- Valmir 
Campelo - Lucídio PorteUe. - Mauro Miranda- Bi:Do Parga -
Nabor Júnior 

TEXTO FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 067, DE 1995. 

Dá nova redação ao art. 3°, da Lei D0 7.377, de 
30 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o exerá
cio da profissão de Secretário e dá outras providên· 
cias". 

O Congresso Nacional decreta: _ 
An. ]0 O art. 3°, da Lei D0 7377, de 30 de setembro de 

19R5. passa a vigercom a seguinte redação: 

"Art. 3° Fica assegurado o d~ito ao exe:n::ício da 
profissão aos que embora não habilitados nos termos do 
artigo anterior, contem, pelo menos, 5 (cinco) anos i.:i:J..in. 
terruptos. ou 1 O (dez) anos intercalados, de exe:n::ício em 
atividades próprias de secretaria. na data de vigência 
desla lei." 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Com.íssão. lO de ago~o de 1995.- Senador Beni 

V eras., Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O. expediente 

lido vai â publicação. 
A Mensagem 0° 409. de 1995, constante do ex;pediente lido, 

encaminha o Projeto de Lei D0 35. de l995~ÇN. que "Estima â Re
<.'eita e fixa- a Despesa da União para o exercício ímanceiro de 
19%". e será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Púhlicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução D0 1, de 1991-CN. a Presidência 
estabelece o seguinte calend.áno para tramitação do projeto. 

até 06.109- publicação e distribuição de avulsos; 
até ll/00 - pra7r\ para apresentação do parecer preliminar. 

perante a ç.om.is!'>ào~ 
até 16109 - pra7o para vctação do parecer preliminar pela 

comissào; 
até 26/09 - prazo para apresentação de emendas perante a 

comissão: 
até 06/rtl ·prazo para publicação e distrituição de avulsos; 
até 1511 I - prazo para conclusão da Votação dos pareceres 

parciais, setoriais e fmal pela comissão; 
até 05/12 - prazo para a sistematização do parecer final so

bre o projeto e as emendas, e encaminhamento do parecer fmal à 
Mesa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A Mensagem n" 
410. de 1995, constante da leiru.ra do Expediente. _encaminha o 
Projeto de Lei n° 36, de 1995-CN, que "Dispõe sobre o Plano p·lu
rianual para o periodo de !99611999 e dá outras providências". 

Nos termos da Resolução n° I. de I. 99! -CN. a Presidência 
estabelece o seguinte calendário para tramitação do projeto. 

até 06/09 · publicação e distribuição de avulsos: 
até 11/09 · prazo para apresentação do parecer prelíniinar. 

perante a comissão: 
até 16/09 · prazo para votação dó parecer preliminar pela 

comissão; 
até 26/09 - prazo para apresentação de emendas perantC" a 

comissão; 
até 06110- prazo para "publicação e distribuição de avulsos; 
até 15/ll - prazo para conclusão da votação dos pareceres 

parciais, setoriais e final pela comissão; 
até 05/12- prazo para a sistematização do parecer final <;.t)

bre o projeto e as emendas, e encaminhamento do parecer final .i 
Mesa do Congresso Nacional. 

A Presidência comunica ao Plenário que as Mensagens n°s 
409 e 410, de 1995-CN. que acabam de ser lidas, encaminham o 
OrçamentO-da União para o exercicio de 1996 e Plano Plurianual 
(19%-1999).- . -

Serão publicadas em avulsos e em suplementos no DCN
Seção !L do dia 02 de setembro de 1995. 

Será feita a devida comunicação à Câlnara doS Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson ?éies) - A Mensagem n° 

4 ( 1. de 1995-CN (n° 935, na origem) que acaba de ser lida enca
<!linhada a "Avaliação Parcial do Plano P1urianual de 1993-1995 
(relativa ao biénio de l993-1994. para avaliação da programação e 
execução fmanceira para o perlodo)" e será despachada à Coin.is
são Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Presidéncia 

recebeu, do Banco Central do Brasil. o Oficio n° 2297. de 31 de 
agosto último. encaminhando a relação das operações de Anteci
pações de Receitas Orçamentárias autorizadas no mês de julho de 
1995. (Diversos n" 104, de 1995.) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômic-os. 
Sobre a mesa. projeto de lei que serã lido pelo Sr. 1° Sec.re" 

tário em exercício. Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 247, DE 1995 

Revoga a Lei n° 8.031, deU de abril de 1990 e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l 0 Toda e qualquer desestatização de empresa pública. 

sociedade de economia mista. autarquia ou fundação pública de
penderá de autorização do Congresso Nacional. 

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revoga-se a Lei D0 8.031, de 12 de abril de 1990. o 

Decreto D0 9_9.464, de 16 de agosto de 1990 e demais disposições 
em contrário. 

Justificação 

A Constiroição Federal, no seu capítulo Vll - Da Adminis
tração Pública .:. artigo 37 - inciso XIX --estabelece o seguinte: 
"somente por lei específica poderão ser criadas empresas p.íblicas. 
sociedade de_ _economia mista, aUtarquia ou fundação pública". 
Ora, se para a criação, bá a necessidade de lei específica. isto é au-
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toriz.açào legislativa caso a caso, da mesma forma, para a- sua ex
tinção a contrario sensu, deve exigir-se a mesma via_legislativa. 

Conquanto assim esteja escrito no texto consútucioDal, inte
resses p:xlerosos sobrepuseram-se ao que determina a Carta Mag
na e, ao editar a lei que criou o Programa Nacional de Desestatiza
ção, deu-se um verdadeiro cheque em branco ao poder executivo 
para a alienação de valioso patririiônio público, formado não s6 
com o sacrificio dos brasileiros de então, mas também com o com~ 
prometimento das fmanças públicas, pelos encargos de nossa dívi~ 
da externa. oriunda de empréstimos para ajudar a construir este pa· 
trimõnio público, formado não s6 com o sacrifício dos brasileiros 
de então, mas também com o comprometimento das finanças pú
blicas. pelos encargos de nossa dívida externa, oriunda de emprés
timos para ajudar a construir este patriri:lônio de_ valor incalculável 
para o desenvolvimento do País. 

Por estas razões somos favoráveis à aprovação deSte projeto 
que vai ao encontro do anseio da sociedade brasileira que. embora 
não consultada, tenho a certeza de que não aprova estas iniciativas 
de privatização do governo federal. 

Sala das Sessões, 1 o de setembro de 1995-. --Senador Sebas-
tião Rocha, PDT- Amapá. ~~ -

lEGISLAÇÃO CrTADA 

CAPÍrULO VII 

Da Administração Púbtim 

SEÇÃOI 

Disposições Ger-ais 

Art. 37. A administração pública direta. indireta ou funda· 
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade. moralidade. publicidade e, também. ao seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) · Tem a palavra o 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

V. Ex a dispõe de 5 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY <IT·SP. Para uma comuni· 
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Governo Fer
nando Henrique Cardoso anuncia sua proposta de reforma tributá
ria. Noticia-se que mudanças no Imposto de Renda podem prejudicar 
os salários menores. O Governo também cogita apresentar para a pes
soa fisica uma. taxa única de Imposto de Renda em tomo de 15%. 

Sr. Presidente, a Constituição de 1988 determina. com cla
reza. que o sistema tributário deve procurar diminuir as desigual
dades pessoais e regionais. O Brasil atingiu a incômoda posição de 
campeão mundial da desigualdade social. Aqui, os 10% mais ricos 
detêm uma parcela do bolo equivalente a 513%, maior do que em 
qualquer outra economia, enquanto que, pan os 40% mais pobres, 
cabem apenas 7% dos rendimentos. 

Nessas condições, seria impbnantissimo termos agora-um 
sistema que efetivamente garanta que aqueles com mais recursos e 
maiores rendimenLos contrib.Jam mais para o Erário, enquanto que 
aqueles com-remuneração mais baixa contribuam menos. Obede-

. cendo ao princípio da progressividade, aquelas famílias cuja renda 
não atingisse um certo patamar receberiam um complemento de 
renda, teriam um minimo de rendimentos garantido. 

Assim. Sr. Presidente, queremos aqui ressaltar que se faz 
necessário que o Congresso Nacional examine com cuidado a pro
posta de reformulação do Imposto de Renda e que leve em conta o 
princípio fundamental contido na Constituição brasileira. em seu 
a.rt. 3°, IIL segundo o qual constitui objetivo fundamental da Repú~ 
blica Federativa do Brasil "erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais". 

Gostaria de registrar, Sr. Presidente. que boje há. no Brasil. 
um número cada vez maior de regiões _cujos mun.idpios adotaram 
ou estão considernndo a }X)Ssibilidade de adorar o Programa de 
Garantia de Renda Mínima. No Estado do Rio de Janeiro. o Depu
tado Neirobis Hagae apresentou proposta que institui o Programa 

··-· ......... _.,_ .. , .......... _,________ ·-·-------.~- de <?~tia _de.Renda .. ~a ligado à _educação, que foi objeto ~e 

...................................................... --·--~-·-··-·--·-----·-~ audJencta pubhca na ultuna segunda-feu-a.. 
XIX_ somente por lei específica poderão ser criàdas em- Na cidade do Rio_de Janeiro, o :;ereador Fran7i~ Alen~ 

resa 'blica. sociedade de economia mista, au~ia ou funda- também apr~entou projeto de gar~tJ.a ~ renda_~· A~ 
P_ -~· . · também na c1dade de Angra dos Rets, CUJO Preferto, Uns Sérg10. 
çao pu rca, promoveu audiência pública na última segunda-feira sobre esse 
............................ _.,, .. ,_,_, _________ ~·----~---------- programa.. Na cidade de Campos e na cidade de Petrópolis. está-se 

DECRETO N" 99.464. DE 16 DE AGQSTO DE 1990 considerando a adoção do programa. 

Dispõe sob~ prioridades~ inclusões bo Progra
ma Nacional de Desestatização e designação do Ges-
tor do Fundo Nacional de Dcscstati:z:ação. 

Na Bahia, a ?refeita Lídice da Mata, em 3 de agosto til timo. 
sancionou a lei que instiwi o Programa de Garantia de Renda Fa~ 
miliar Minima ligado à educação. No Rio Grande do Norte, a De
putada Fátima Bezerra apresentou projeto para o Estado, instituin~ 

----·--··-- do o Programa de Garantia de Renda Mínima. No Mato Grosso do 
LEI N" 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 11J90 

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e 
dá outras providêodas. 

Sul, o Vereador de Campo Grnnde, Pedro Teruel, do Partido dos 
Trabalhadores, apresentou proposta na mesma direção. 

Apresentaram propostas nesse sentido também a Vereado
ra Estber Rocba. em Piracicaba; o Vereador Arcelino Tattoe. o 

·-----~ Deputado Paulo Teixeira, em São Paulo; em São José dos Cam· 

(À Comi.rsiW a~ AZUiuoS Econômicos- d~cisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) · O projeto será 
publicado e remetido à Comissão competente. -- -

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pé=)- Hã oradores ins-
critos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa
lavra para uma comunicação inadiável. 

pos, a Prefeita Angela GuadagDin; em Campinas. o Prefeito 
José Roberto Magalhães Teixeira - este já instituído. Vereado
res de Jundiaí. São Joaquim da Barra, Limeira e inúmeras outras 

_ cidades também ~preseiltaram propostas de garantia de rendã Iní-
nima. 

No Disnito Federal, o Governador Crist6vam Buarque ins
tin.üu o programa Bolsa~Educação, encontrando, assim. uma forma 
de garantir um mínimo de rendimento às famílias cuja renda não 
atinge certo patamar. exigindo. como contrapartida. a responsabili-
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d~~tk J.a-. Lunilla:-> '"'''m fiUws até 14 anos de ~·okx:arcrn f;CUS filhos 
n.·~ '''k'tl!,t~. 

!·.m muitas regiões do Pais, p:manto. a proposiçào de sega
rantir um minimo de renda às famílias ou às pessoas que tenham 
um n1.,. c! de rendimento extremamente bai~o !>e espalha ~·~)m maior 
f()f~'.l. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) · Concedo a pala

vra ao nnhre Senador Romero Jucá. por 20 minutos. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o seguinre 

discurso.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, a reforma tributá
ria ~ a reft)mla administrativa têm calado fundo em diversos seg
mentos da sociedade, disso resultando um debate altamente pro
veitoso para o equacionamento de grandes problemas nacionais. 
apesar do tom apaixonado que algumas vezes se tem emprestado à 
defesa das mais variadas teses sobre o assumo. 

Desejo contribuir para esse debt.e. oferecendo aos seu~ par
ti<.:ipantes algumas considerações que. a meu ver. ainda não foram 
trazidas a lume e que se d~stinam a ressaltar relevantes aspectos 
desses temas. 

Os projetes governamentais. ou o que -aeles se conhece até 
agora. no entanto. parecem passar ao largo dos anseios de mudan
ça da sociedade e mesmo em alguns casos instituem tratamento 
ecjuivc-cado desses aspectos. 

Refiro-me primeiramente à refonna tributária. As vagas 
proposições de um novo desenho da discriminação de rendas alu· 
dem a várias maneiras de captação de recursos privados para o se
ter público. mediante tributação dos agregados-base _tradicionais. 
que JXX.iemos designar simplificad3mente como renda auferida. 
renda consumida e pa1rimônio. Propõem-se variadas formas de parti
lha de competências originárias entre as enúdades federadas e mais 

. variadas ainda maneiras de repartição, entre estas. do produto da ar
recadação tributária ou de ressarcimento de eventuais prej.lizos. 

Todavia, nenhuma delas se detém em avaliar ou projetar o 
aspecto da implantação e da execução dos respectivos modelos, o 
que é de fundamental imp::>rtância e carece de- Vasta experiência no 
plano concreto da aplicação das normas. O certo é que ó País pre
c-isa aperfeiçoar o seu sistema tributário. facilitando e ampliando a 
base de tributação sem onerar demais a produção. 

Pois bem. nenhum conjunto ~ DOillla_S, por perfeito que 
seja. produzirá os efeitos desejados· se não bouver uma estrutura 
administrativa solidamente organizada e apta a uma atuação efi-
ciente e eficaz na aplicação da legislação. · 

No caso particular de que estamos falando, o do financia
mento do Estado parn realização dos gastos sociais. a necessidade 
dessa estrurura é mais premente ainda, poiS somente com ã capta- -
ção de recursos não inflacionários, co-rno os gerados pelos tributos, 
é que, se JXXI.erá caminhar com segurança no rumo da estabiliza
ção. E urgente que se controle fu:m.emente e m.in.imize o recurso ao 
crédito público através do endividamento, pelas suas conseqúên
cias inflacionáriaS e contrárias à estabiliz.:iç.-ão e que, em sentido 
inverso, se privilegie a arrecadação tributária. 

Isso só será pOssível, desejo enfatizar, Si 6 País -tiver uina 
administração tributária forte e prestigiada.. 

A observação de nossa principal organização arrecadadora. 
a Secretaria da Receita Federal, parece confumar as assenivas de 
vários especialistas nacionais e ~trangeiros sobre a profuÍlda crise 
por que essa vem passando. há algum temJX). e a sua paulatina per
da da capacidade de resposta aos desafios que atualmente se colo
cam ao controle dos resultados da imposição tributária, desafios 
esses cuja expressão maior se traduZ nos crescentes índiCes de so
negação. Não obstante expressivas demonstrações de eficiência, 
representadas por sucessivas quebras de recordes de arrecadação. 

para falar só do periodO de 1993 para cá, a análise mús detida da 
organização revela carências merecedoras dos melhores cuidados 
do Governo. 

Destaco. dentre essas, a falta de planejamento, de metas e 
de objetivos de médio e longo prazo; a falta de urna política de re
cursos humanos: a precariedade dos sistemas de ioformações: a 
falta de instrumentos coercitivos, em nível administrativo. e de 
condições: de acesso às informações de interesse fiscal e a faú.ã. de 
autonomia administrativa e fmanceira. Chama a atenção também a 
falta de continuidade no comando da organização. que teve_ 14 Se
cretários em 11 anos. E aqui quero aproveitar a oporrunid.ade para 
registrar o excelente trabalho desenvolvido pelo Secretário Everar
do Maciel. técnico extremamente experiente, de fon:nação e repu
tação das melhores do nosso País. 

Considero. no entanto, requisito indispensável à ef1dcia 
do Sistema Tributário a autonomia da organização fiscal e da 
administração tributária. Essa autonomia deve se manifestar no 
campo financeiro, para que a organização possa utilizar seus 
recursos flexivelme-qte. de modo a atingir os melhores resulta
dos de arrecadação; e. no campo administrativo, para que possa 
traçar metas e gerir adequadamente seus recursos bumanos. 
desde o recrutamento e seleção até a formação e construção de 
estrutura salarial própria. 

No que diz respeito aos recursos humanos. a situação att~al 
da Receita Federal é dramática: para se ter uma idéia. em 1969 ha
via !3.000 fiscais: boje, há cerca de 6.200, sendo 1.024 nos Servi
ços aduaneiros e cerca de 1.600 na fiscalização externa de Imposto 
de Renda. IPI e contribuições sociais. Uma comparação simples 
permite aquilatar a dimensão do_ problema: os fiscais estaduaiS são 
em número aproximado de 30 mil. para fiscalizar menor número 
de impostos. Sabendo-se do crescimento e da diversificaç-ãO" da 
economia e 8o comércio exterior nos úlúmos 26 anos, é fádi en
tender por que o_ Brasil tem um dos menores índices de presença 
fiscal do mundo: 0.13 funcionários da administração tributária por 
1.000 habitantes, o que s6 permite fiscalizar, por exemplo, 4,89% 
dos contribuintes do Imposto de Renda, pessoas juridlcas; 0.37% 
dos contribuintes do ltlilX':tto de Renda, pessoas tisicas, por ano. 

Apesar disso. essa força de lrabaibo que tem abnegadamen
te sustentado os êxitos arrecadarórios mencionados e que se en
contra próxima da saturação ocupacional não tem merecido _ti_at.a~ 
menta adequado, no que tange aos diversos aspectos de uma admi
nistração· competente de recursos humanos. 

Salta aos olhos de qualquer leigo. conhecidos os dados so
bre presença fiscal aqui referidos, a necessidade de ampliação do 
quadro de auditores ftsea.is, compa.tiOili.za.ndo-o com o univ~ 
contiibutivÕ e a evolução da economia. sem falar na mudança e 
consolidação do sistema tril:utário, auavés da redução e modern
ização dos impostos. 

Registre-se também a impc!rtância da instituição de uni pla
no de carreira para esses servidores que estabeleça claramente seus 
deveres. direitos, prerrogativas, formas de provimento de cargos 
de direção e assessoramento. regime disciplinar, carga horárhi: de 
trabalho e reriruneraçã-o com.Pativel com a-Coil:tpiexidade das fun
ções e a responsabilidade do cargo. É preciso ainda conferir-lhes 
estabilidade no cargo para mantê-los independentes e infensos a 
pressões políticas e econôm.icas, tendo em vista que a estabilidade. 
nesse caso. não é benesse para o servidor, mas u-m instituto prote
cional do Estado. 

Ainda no capítulo da remuneração. é necessário assegurar
lhes contrapartida salarial adequada. nos limites constirucionais 
a.tualmente previstos, cujos efeitos se estendam à aposentadÓria 
como garanúa de execução eficiente do serviço, enquanto o servi
dor não chegar ao término da vida funcional. 
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Nesse aspecto, ganha destaque a sistemática da Retribuição 
Adicional Variável - a RAV. instituída pela Lei D 0 7.711188, que, 
como parte integrante da remuneração dos auditores, constitui 
exemplo moderno de conrraparti.da fmancei.ra de prestação de ser
viços, que alia caracteristicas de salário e de instrumento gerencial 
de recursos humanos, pois é baseada em sistema de aferição de 
produtividade índividual e plural dos sexvidores. 

Entretanto, sua eficácia está boje comprometida pelo esta
belecimento de um subteto para seu valor que discrepa do texto 
constitucional, unicamente ?X alegadas razões de contenção de 
despesas de custeio. 

Ora, é preciso considerar, Sr. Presidente, a despeito do rigor 
do titulo orçamentário. que os gastos com pessoal que promovem 
a realização das receitas do Estado Dão são propriamente gastos. 
roas sim investimentos dos mais relevantes, dado que, sem recur
sos, o Estado fica de mãos atadas para efetuar seus gastos, inclusi
ve os importantes gastos sociais e a condição de cobrir o déficit 
gerado com os dispêndios sem coberrura.. que alimenta toda a ci· 
randa inflacionária e .corrosiva que temos TIIttlemente condenado 
oesta Casa. 

4 

É preciso que se diga ainda que os recursos que fazem face 
ao pagamento da RA V provêm de multas aplicadas aos infratores 
da legislação tributária, constituindo-se a rigor em recursos extra
orÇamentários cujo montante depende diretamente do esforço fis
cal desenvolvido por esses servidores.-É importante registrar ainda 
que o custo da administração tn"b..ltária (incluindo saláriO&) no 
Brasil é dos mais..baixos do mundo, sinlando.-se em 1.45% da arre· 
cadação. isto é, um nível semelhante ao de países extremamente 
desenvolvidos como Japão (1,16%), Canadá (1.18%) e Reino Uni· 
do (1,47%). 

Portanto, analisando esses parâmetros e a importância do_ 

sistema de arrecadação para o Pais, não se juStifica. pois. a limita
ção da RA V fora do padrão defmido pela Constiniição. Daí, a ex
tinção desse subteto que penafua os profissionais da Receita Fede
ral é providência que vai ao encontro do interesse público, na me
dida em que estimulará um aumento do esforço fiscal, crucial para 
a estabilização econômica. 

Registro que encaminhei emendas sobre a Medida Provisó
ria que regula esta matéria, exatamente para tent.ar corrigir essa in
justiça na remuneração dos auditores fiSCais da Receita Federal~ 

Por fim, Sr. Presidente, apelo·ao Ptesidente Fernando Hen
rique Cardoso_ e ao Ministro Pedro Ma1an para que determinem es
tudo mais criterioso dessa questão. Tenho certeza de que uma re
forma tributária mais ampla é de fundamental importância para o 
nosso País, mas também o é um quadro de fuca.is e- auditores es
trururado, com remuneração digna. e aparelhado tecnicamente para 
se fazer cumprir essa legislação tributária, moderna e justa que a 
sociedade tanto almeja. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) · Coocedo a pala· 
vra ao Senador Renan Calbeiros. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por vinte 
minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT·AP. Pronuncia o se
guinte discurso.) · sr. Presidente, sn Senadoras e Srs. Senadores. 
a despreocupação do Governo Federai com a concentração de ren
da, com as desigualdades sOciais e com o desoquillbrio geoeconô
mico brasileiro parece cada vez mais clara. Diante do frenesi libe.. 
ra.lista que pretende desarticular complewnente a capacidade re
guladora do Estado brasileiro, o Congresso Nacional tem o dever 
de questionar e levar ao conhecimento de t<Xia a sociedade os cri
mes que estão sendo comeúdos COD1I'a suas instituições. 

Agora o Governo começa a levar a cabo ·o chamado Ajus· 
tamento das Instituições Públicas Federais. reaflnnada pela edi
ção da Nota Técnica no 20. de 13 de julho de 1995. da S~taria 
Executiva do Ministério da Fazenda. 

É importante que sejam abordados alguns detalhes desse 
documento, cujo cerne pode ser sintetizado na frase: ''banco é ban
co, seja púbüco ou privado" e sua função é gerar unicamente re
sultados fmanceiros. Ora. Sr""s e Srs. Senadores. onde fica. entãO~ o 
instrumental de que deve dispor o Estado para efetivar politicas 
capazes de produzir resultados sociais? Ou será que o Governo 
acredita ingenuamente que o Bradesco ou o Bamerindus têm o 
mesmo nível de compromisso social que a Caixa Económica Fede· 
ral, o Banco da Amazónia ou o Banco do Nordeste? Parece-me injus
to e até irracional que a tecnocracia nacional pretenda adotar os mes
mos critérios de avaliação de desempenho entre as instituições públi· 
cas e privadas, visto que seus objetivos são claramente distintos. 

Não pretendo fazer aqui nenhuma apologia ao prejuízo. 
Mas é óbvio que a política governamental está pondo a pique as 
mais tradicionais instinlições financeiras públicas do Pais. A cO(a 
do Mlnistério da Fazenda só reafll"Ol2 O -deSmonte já iniciado o.o 
Banco do Brasil em 30-Ck}unho de 1995, num processo denomi
nado Plano de Demissão Voluntária- PDV. Esse programa é, no 
mlnimo, um desrespeito aos funcionários do Banco do Brasil, 
muitos dos quais dedicaram toda uma vida à instituição e foi-am 
rO(ulados simplesmente como "elegíveis", o que significa. em ou
tras palavras, descartáveis. 

A profunda crise JX)r que passa o Banco do Brasil é conse
qüência da irresponsabilidade de seu principal acionist.a e devedor: 
a União. O Gov-erno Federal, em nome dessa União. tem utilizado 
fiistoricamenie o Banco para fLDS políticos, numa prática clientelis
ta que só causa prejuízos à instituição. No periodo de janeiro a 
maio de 1995. o Banco acumulou um prejuízo da ordem de R$1,7 
bilhão, quando apenas a cobrança dos débitos vencidos no mesmo 
período, que totalil.am R$2,3_ bilhões, seria suftciente para reverter 
o quadro atual. 

A impressão que transparece de uma análise dessa situação 
é de que o Governo Federal tem mais coragem para levar a caOO 
uma covarde política de demissão em massa- dos funcionários do 
Banco do Brasil, do que coragem para pressionar os seus devedo-
res. 

Voltando à questão da Nota Técnica n° 20, Que representa-o 
novo golpe do Governo Federal. é bom lembrar o que diz o caput 
do art. 192 da Consútuição Federa~ 

"Art. 192. O sistema fmanceiro nacional. ~~strutll
rado de forma a promover o desenvolvimento equilibra
do do Pais e a servir aos interesses da coletividade, será 
regulado em lei complementar, que disporá inclusive so
breo 

(-.) 
vn . os critérios restritivos da ttansferência de 

poupança de regiões com renda inferior à média nacio-
nal para outras de maior desenvolvimento." 

O Sr. Romero_ Jucá • Permite-me V. Ex•_um aparte. nobre 
Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA . Com prazer. ouço o apane 
do nobre Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Nobre Senador Sebastião Rocha. V. 
Ex• traz questão da maior importância ao Plenário nesta manhã, 
quando discorre, em linhas gerais e em casos específicos, sobre a 
ausência de política regional que priorize as desigualdades regio
nais em nosso País. V. Ex• bem aborda nesse pronunciamentO a 
-questão do Banco do Brasil, a forma como está sendo conduzido o 
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processo-das demh~s voluntárias e o encariünbamentO -que vem 
tendo por parte do Governo Federal. Trago meu apoio a V. Ex• em 
relação ao que pondera no seu pronunciamenlO e digo que, sem 
dúvida nenhuma. é importante que o CongresSO- Nacional se mani
feste sobre esse tema e que tome providências urgentes. no sentido 
de defl.n.ir inclusíve o perfil da ação do Governo Federal em rela· 
ção aos desequilíbrios regionais. Meus parabéns. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Romero Jucá. V. 
Ex• vem de Roraima. Estado pobre como o meu Amapá. razão 
pela qual sei que posso contar inr.eiramente Com o apoio de V~ Ex• 
nessas questões, _comuns à Região. Tratareí daqui a pouco das 
questões relativas ao BASA. à Caixa Económica Federal. que tam
bém dizem respeito à nossa Região. 

Continuando, Sn> e Srs. Senadores, as propostas ~1ntidas 
na Nota Técnica no 20 caminham obviamente no sentido oposto 
àquele preceituado na Constituição_Federal, ~is advOgam o enfra
quecimento dos bancos regionais, já que, ao i-edefmir as funções 
do BASA e do Banco do Nordeste do BraSil, esses bancos ficarão 
sem suas redes de agc!ncias .. limitados a representaçõés nas capitais 
dos Estados das Regiões Norte e Nordeste, concentrando suas ope
rações com as pessoas jurídicas. Para se ter uma idéia da prop:>r
ção dessa redução, o BASA ficaria com apenas 7 da<> atuaís 101 
agências que possuí. -

Isso, na prática, é o fim do BASA, que perderia seu vínculo 
com a clientela mais carente, principalmente os pequenos c mini
produtores, dado que suas atividades estariam concentradas exclu
sivamente no atendimento às pessoas juridicas, com tendência a 
apoiar as grandes empresas. o que representa uma cootradição cm re
lação às conquistas referentes à democratização do acesso aos fundos. 
cónstiwcíonais para o fmanci.ainentO do desenvolvimento regional. 

Deixo ao Govemo Federal uma pergunta., Sr"s e Srs. Sena
dores: será que o Banco do Brasil. que já arca com o ônus de fo
mentar a produção agrícola e pea1ária em todo o território nacio
nal, a Caixa- Econõmica, com sua vocação para o financiamento 
em regiões urbanas, ou ainda os bancos privados terão interesse ou 
capacidade de trabalhar com pequenos créditos em longínquas co
munidades e com uma economia familiar descapitalizada. com 
grande risco de retomo? 

Acredito que apenas as instituições financeiras dedicadas a 
essa realidade estarão capacitadas a Pesempenhar a missão estraté
gica de promOver o desenvolvimento das regiões historicamente 
desfavorecidas do nosso Pais. -

Quero, a.c:jui. convocar os Parlamentares do Norte e do Nor
deste a protestarem veementemente contia a tettativa de desmonte das 
parcas armas de que dispomo< parn atennar o ilisequilítrio intra-regio
nal brasileiro. N"ao podemoo, portanto, pemritir que a chacina proposta 
pela Nota Técnica n° 20'95 da Seaetaria Executiva do Ministério da 
Fazenda atinja o Banco do Nooieste e o Banco da Amazônia. 

Era o que tiDba a diZer, Sr. Presidente.Muito obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Jeff=on Péres) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Romero Jucá. como Líder, por cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder. pronun
cia o seguinte discurso. Sem reVisão_ do_orador.)- Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores. também quero tra.tar dessa questão trazida 
pelo nobre Senador Sebastião Rocha. que considero extremamente 
grave no quadro da economia regionall::nsileíril. 

Em primeiro lugar, quero dizer que estranho que o Governo 
Federal ainda não tenha uma politica eficaz e cl.ara de combate às 
desigualdades regionais. principalmente no tocante ao enfrenta
mente dos problemas da pobreza e das dificuldades por que pas-

sam as regiões mais pobres do nosso País. como as Reg-iões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; e, paralelamente a isso. sem que tenha
mos esse quadro de combate e de enfrentamento das questões so
ciais defmido. que o Governo discuta a tentativa de fechamento de 
agências-de desenvolvimento regionais como as do BASA e- as do 
Banco do Nordeste. 

Sem dúvida nenhuma. a colocação do Senador Sebastião 
Rocha. que me antecedeu, vai ao encontro dn perLsament() das 
Banca<~;as das regiões mais pobres deste País. 

E muito estranho que o !Vf..inistério da Fazenda e a área ecn
nõmica do Governo discutam o fechamento de 101 agências do 
BASA, discutam a questão do Banco do Nordeste e a transforma
ção de agências de fomento em simples escritórios de capitús. que 
tratariam apenas da concessão do FNO . Deus sabe 1.:-omo! -.sem 
que essas questões sejam trazidas às Bancadas das regiões intere:>· 
sadas, antes mesmo dessas notas técnicas. 

Represeotamos a Federação e. sem dúvida nenhuma. nem 
na Comíssão~de Assuntos Econôrrucos, da qual faço pane, nem no 
PFL. nem em qualquer fórum de discussão r 1lítica foi aventada. 
em nenhum momento, essa discussão de emu,:;amenlO ou de fe
chamento das agências do BASA e do Banco do Nordeste. 

Quero. portanto, déi.xar aqUi registrado o nosso protesto. 
Esperamos que. antes de se preocupar em fechar o BASA e o Ban
co do Nordeste, o Governo se preocupe- em defmir uma politica de 
desenvolvimento regional oonsistente e resp:msáveL que traga o de
senvolvimento às regiões mais JXlbreS do País. 

Essa a minha p::tsição. a minha preo::upação I! a minha revolta, 
até por ter ouvido essas discussões sem que a classe política da Re-
_s:ião Norte, no caso do BASA. tenha sido chamada a conversar. 

Sr. Presidente, ontem estive no Ministério da Saúde e. hoje, 
estou apresentando um requerimento no sentido de convidar o tv1i
nistro Adib Jatene para debater. na Comissão de Assuntos SOciais. 
a respeito de denúncia feita por aquele Ministério de que se estaria 
adicionando amolÚa.Co à nicotina na confecção de cigarros no Bra
sil. com o innüto de ampliar a dependência dos fumantes, causan
do um prejuízo ainda maior à saúde pj.blica nacional. Por esse mo
tivo, estamos convidando c. Ministro Adib Jateoe a comparecer na 
Comissão de Assuntos Sociais. 

-InClusive. já apresentamos, neste pieD.ârio, Projeto no -Sellti
do de se proibir fumar em vôos comerciais no Brasil. Ê também • 
nossa intenção convocar empresas- produtoras de cigarro para que 
esse caso flque bem esclarecido, jX)rque, sem' dúvida nenhuma. 
essa demíncia, partindo do Ministério da Saúde. é extrerna.nlence 
graVe e preCisa ser inveStigada. Caso essa denúncia seja compro
vada - de que se está adicionando amoníaco à nicotina para criar 
uma dependência maior e, conseqüentemente. um maior prejuizo à 
saúde dos fumantes -. sem dúvida alguma, o Governo brasileiro 
terá que tomar medidas sérias e emergenciais para defender a saú
de da nossa população. 

Sr. Presidente. gostaria de deixar aqul esse encaminhamen
to e deixar registrada - repito- a minha preocupação com os rumos 
da politica económica brasile~ que não seja o de fechar o 
BASA. mas. sim. o de criar alternativas para melhorar o desenvol
vimento regional. Se o Governo Federal tiver alternativas pa-ra o 
BASA, que-fique demonstrado. na prática. que viriio para ajudar a 
enfren~ a questão dos desequilíbrios regionais. 

E clarO que taDto eu quanto o Senador Sebastião Rocha e o 
Senador. pelo Amazonas, Jefferson Péres, seremos unânimes em 
apoiar m<Xiificações que tragam melhoria de vida para a p:>pulação 
dos nossos Estados. Agora, o que nós não aceitamos é que se dis
cuta o fechamento do BASA e do Banco do Nordeste sem que an
tes se discuta uma alternativa diferente de política de desenvolvi
mento regional para a& nossas Regiões. 
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Muito obrigado. 

Durante o discurso do_Sr. Rom~ro Jucá;o Sr. Jef 
ferson Peres, dâxa a cadeira da presidência, que i ocu
pada pelo Sr, ValmirCampelo 

Contrabando é crime, Sr. Presidente, crime (.·apitu!aU.ol w • 
Código Penal. e esse ~.-Time é praticado às escáncaras. c<ml tl_ttl· 

nbecimento pleno de todo o Pais. 
Mas a omissão das autoridade também é crime. O Sr. L-"-'-' 

rareio Maciel e o Ministro Pedro Malarn -estão convt)~:adn-, ·pd.l 
Comissão de Assuntos Econômicos para. em data a :-;c r marcada .to 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) . Concedo a pa- longo do mês de setembro, comparecer àquela Comissão a l"m1 J~· 
lavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) ~starem esclarecimentos a respeito do contrabando, pnnl·1pal· 

Concedo a palavrn ao nobre Senador Jefferson Péres. mente o oriundo de Ciudad dei Leste. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM Pronuncia o se- Não sei que explicações eles vão dar. não ~c i 4uc promt· .. ~a~ 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, Sr"-s e vão fazer, mas. dependendo do que fízeren:, Sr. PresidenLI.'. S1-'~ t' 

Srs. Senadores. o ilustre Senador Romero Jucá, no seu pronuncia- Srs. Senadores. creio que é tempo de se pensar seriamcnw na til\ 

menta anterior, aludiu à inquestionáv.el necessidade de se reequi- ta1ação de urna Comissão Parlamentar de Inquérito para aru1~11 
par a máquina arrecadadora federal. E uma verdade, Senador Ro- esse fato escandaloso. Ainda não propus is)() porque compreeJid~· 
mero Jucá. O sistema de fiscalização no Brasil foi esfaCelado há que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, estão 4uas~.: \a 
alguns anos, mas não sei até que pomo também. mesmo com a turados de CPis. algumas até criadas e não instaladas. além Uo'i 
equipe awaJ. o Governo poderia fazer muito nlais do que faz no compromissos que essas duas Casas têm com a votação das refor, 
combate à sonegação. mas constitucionais que faltam para este segundo semesLre. nl:.t.\, 

Estive em Man:aus, nesEe fim de semana, a f ün de receber dependendo do que aqueles senhores disserem perante a ConllsSà(l 
uma bomenagem. mas, na verdade, oão fiz outra coisa senão tra~ de Assuntos Econôm.icos. pretendo argüí-los duramente. Se as cx-
balhar, solicitado. Sr. Presidente, por entidades repn:sentativas do plicações não forem convincentes. se as medidaS não vierem até. 1l 

comércio c da indústria. cuja tônica- das reclamações era o escan- fmal deste ano, vou. com os Senadores da Bancada do Amazonas. 
daloso contrabando. no Bras-il, institucionalizado em Ciudad dei no início da próxima Sessão Legislativa., em 19%, criar e instaurar 
Leste. ___ essa cq_missão parlaiilen~r de ínquéritõ.-pOrque essa ~:ituação de 

No início deste ano. dirigi requerimento ao Ministro Pedro desrespeito à lei. de lesãO aos cofres públicos não pode continuar 
Malan a respeito de uma estimativa ~ se é que o MinJstério teria . a e, certamente, não vai continuar. Sr. Presidente. com a complacCn-
respeito da sonegação fiscal. oriunda do contrabando naquela ci- cia deste Senado. 
dade fronteiriça. A resposta foi a de que Chega a quase US$2 bi- Muito obrigado. 

lbões. Um terço. Senador Sebastião Rocha, do que se pretende dar 0 SR. PRESIDEJ'I.:'TE (Valmir Campelo) _ Convidam<'5 0 

ao Ministro Adib Jatene para que atenda aos compromissos da sua nobre Senador Jefferson Péres, por gentile?.a. para assumir a Presi-
Pasta. ciência. 

Empresários de Manaus. industriais prejudicados com o 
contrabando. fizeram investigações particulares. sigilosas, em Ciu- O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente. ~-o a ·pa-
dad Dei Leste e verificararil. Sr. Presidente. que o fluxo de ônibus lavra como Líder.~ 
daquela cidade para o Brasil é de 800 veicul6iidíã. cerca dC 35 mil 
pessoas/dia. E o valor total de mercadorias contrabandeadas atinge 
a estarrecedora soma de US$! bilhão por mês, sendo cerca de 
US$200 milhões trazidos pelos sacoleiros. e_ US$800 milhões esti
mados para os cbarnados atacadistas, que são os grandeS contra
bandistas. 

Isso se faz às escâncaras. com o conbecimCmto de toda a so
ciedade. A televisão e a imprensa, periodicamen~. se ocupam des
se problema. denunciam. mas as autoridades continuam omissas. 

Estive bá quatro meses -com o Secretário da Receita Fede
ral. Sr. Everardo Maclel. e lhe perguntei por que não se tomavam 
providências. Ele alegoo a fragilidade atual do Fisco, mas prome
teu que, em cerca. de três a quatro meses, montaria uma operação 
para aumentar a repressão em Foz do lguaçu. 

Isso não ac-onteceu, Sr. Presidente. 
O internamento de mercadorias pela fronteira paraguaia 

continua des_bragadamente. Enquanto isso. o Fisco aperta a saída 
de mercadorias de Manaus. uma zona franca rujas mercadorias 
podem ser internalizadas pagando impostos, onde os passageiros 
têm a bagagem rigorosamente vistOriada no aeroporto, a grande 
porta de salda daquela cidade. Todavia, as autoridades fecham os 
olhos e cruzam os braços ou apenas fmgem reprimir o contraban
do via Ciudad dei Leste. 

Pergunto-me, Sr. Presidente, se isso é decorrente de rnzões 
de ordem diplomática, se o ltanw:aty receia melindrar o Paraguai, 
um parceiro do Brasil no 1\iERCOSUL. ou se teme que o Paraguai 
exija aumento de tarifas pela hidrelétrica de Itaipu, que çompartí
lba conosco. oo se essa complacência com o comércio ilegal 
oriundo daquele pais significa algo muito pior. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) . Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador S~bastiã.o Rocha, como Líder. por cinco 
minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Cumo Lider. 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, S~s e Srs. Senadores, quero. nesta oportunidade, manifestar 
o meu apoio e aplaudir a iniciativa do Presidente Fernando Henri
que Cardoso de assumir a culpa. pelo Estado,_do que: açorj:te(eu 
_durante o regime militar de 1964. 

A iniciativa do Presidente e de sua equipe à frente do 
Ministério da Justiça merece. seguramente, o respeito de tndos 
nós. E falo em nome do PDT. porque sei que os meus companhei
ros de Partido têm esse mesmo pensãmeritc-. E ressalto que. certa· 
mente. o que conduziu o Presidente Fernando Henrique CardtlS<.1 
na tomada dessa decisão foi, sem dúvida nenhuma. a sua _elevada 
sensibilidade humana. a sua alta sensibilidade pelas questões re
feR:ntes à humanidade. 

Embora as fa.milias das vítimas possam manifestar algum 
grau de insatisfação e, por outro lado. setores das Forças Armadas 
manifestem-se também, de certa forma. contrariados com o proje
to encaminhado ao Congresso, acredito que merecerá. esse proje
to. o apoio da maioria dos Parlamentares ne~a Casa e. logicamen
te, os debates IX>'i.erão conduzir a um entendimento que possa am· 
pliar oo manter o texto na forma como ele está. 

Mas quero, nesta oporrunidade. dizer que, acima de tudo. n 
qu~ vale neste momento. o que tem_que ser ressaltado. é que o Pre
sidente da República agiu com coragem. com responsabtlid.ade ao 
assumir uma culpa que não é sua. mas que é do Estado Brasileiro. 
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Foi, pnt<;. na c~mJ.i..,·ão de representant.e do Estado que o Presidente 
da RepUblica assumiu essa responsabilidade. e o fez muito bem. 

Espero que o Presidente conte também. para o êxito desse 
projeto, com n apoio necessário das Forças Annadas Brasileiras. 

f"!.Iltendo, de certa ftmna. a c-ontrariedade de s_e.tores das For
ças Annadas. mas ac-redito que neste momento o que deve preva
le1:er é a cautela. é o honH;enso, é o sentimento de responsabilida
de e de humanidade. 

Era o que tinha .t di7.er. 
Muito obrigado. 

Duranre o dzscur:so do Sr. Seba:st1ão Rocha, o Sr. 
Valmir Campelo. deixa a cadeira da presidência, que i 
ocupada pelo Sr. Jefferson Pére:s. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferwn Péres). Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Valmir Campelo. por 20 minutos. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)· Sr. Presidente. Sr"'s e Srs. Senadores. a proble
mática do atendimento méd.Lco-bospitalar à populaçãÕ brasileira é 
grave. complexa _e de múltiplas faces. No campo do ateridimento 
estatal. vimos assistindo, ao longo dos últimos anos, ao progressi
vo agravamento de uma já histórica situação de carências, desor
ganização e até com.1pção. 

Pode-se, de fato, dizer que o sistema dC saúde J:ÚbliCã -no 
Brasil encontra-se à beira do colapso, com hospitais desaparelha
dos e insuficientemente providos de pessoal. superlotados e, con
seqüentemente, oferecendo. na grande maioria dos casos. atendi
mento da pior qualidade. 

A insatisfação com o serviço de saúde estatal tem motivado 
a criação de diversos sistemas alternativos de saúde, como as coo
perativas médicas. os planos de seguro-saúde. os sistemas de auto
gestão, os planos de administração e, em posição- de -destaque. as 
empresas de medicina de grupo. 

Esses sistemas alternativos não têm a pretensão de sUbsti
tuir o sistema público. o qual, num País com as características do 
Brasil. tem ainda enorme importância, estando a exigiryultosos 
investimentos que permitam a substancial melhoria do atendimen-
to oferecido. -

Afmal. só no sistema público de- saúde JXX1e encmltrnr so
corro a imensa legião de excluídos qu_e. -irifeliz;rnente, ainda consti
mi significativa parcela de nosso tecido social. seja sob a forD:ia de 
indigentes. desempregados. subempregados ou .trabalhadores da 
nossa vasta economia informal. 

Conscientes. portanto. da imprescil-Jdibilidade" do sistema 
público. os sistemas alternativos de saúde e~trllwraram.se não ob
jetivando a substio.lição daquele, mas, isto sim. visando a disponi
bilizar atendimento de ótima qualidade para significativa parcela 
da população brasileira. 

Dentre os diversos sistemas alternativos de saóde já referi
dos. aquele c.onsti[llído pelas empresas de medicina de grupo me
rece destaque especiaL considerando-se o grande número de pes
soas que sãn beneficiárias de seus planos: com uma trajetória de 
pouco mais de t:ri-s decada.'> no País. a medicina de grupo é boje 
responsável pelo atendimento de cerca de 16 milhões de pessoas. 

Já quando de seu surgimento. em 1960, na região do 
ABC paulista. a medicina de grupo voltava-se basicamente para 
o atendimento da classe trabalhadora daquela área, em particu
lar do operariado, Ocorre que as grandes empresas multinacio
nais que lá se instalaram desejavam propiciar a seus_ funcioná· 
rios atendimento médico-hospitalar do mesmo padrão daquele 
oferecido por suas matrizes européias e norte-ameriCanaS. As
sim, estando insatisfeitas com o atendimento estatal. tiveram de 
apelar para a livre iniciativa médica, fazendo com que profissio-

nais da área se unissem para criar os primeiros grupos médicos do 
Brasil. 

Na atualidade. a presença das empresas de medicina de gru
po não se restringe a alguma área dp Pais ou apenas às grandes ca
pitais, estendendo-se por quase tcdas as cidades com mais de 40 
mil habitantes. Atentas ao posrulado de que em saúde C sempre 
melhor prevenir do que remediar, essas empresas mantêm quaren
ta e dois programas de medicina preventiva. 

Vale lembrar. aqui, que é grande o número de opções nfere
cidas pelos grupos médicos, o que dá ao coo tratante a oponunida
de de escolher entre diferentes tipos de planos e coberturas. Toda
via. os planos básicos garantem um padrão de atendimento tam
bém básic-o. suficiente para cobrir as principais necessidades da 
população trabalhadora, assegurando-lhe exames médicos com 
hora marcada. ex:ames complementares. cirurgias e internações 
hospitalares. 

O grau de satisfação dos beneficiários da medicina de grupo 
em relação aos serviços por ela oferecidos já foi aferido por Dieio 
de pesquisa de opinião pública, a qual constatou que 96% disses 
beneficiários preferem-nos aos serviços estatais. Mais importante: 
95% dos beneficiários · ou seja. a quase tctalidade - declaram-se 
satisfeitos com o atendimento prestado. 

Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores, a gravidade dos.-pro
-blemas enfrentados pelo setor de saúde no Brasil não permite 
qualquer estreiteza no enfrentamento da questão, estando a e~igir. 
ao contrário;·ousadía e espírito aberto para a formulação de alter
nativas inovadoras e adequadas à realidade nacional. 

Como vimos, no dificil quadro do atendimento à saúde. as em
gesas de medicina de grupo sobn:ssaem enquanto um sistema alter
nativo de saúde que se tem mostrado capaz de oferecer atendimento 
de OOa qualidade a rostos compatíveis com a realidade nacional 

Essas empresas de medicina privada merecem reconheci· 
mento e apoio pelo traba.lho que desenvolvem. Negar esse reco
nhecimento equivale a fechar os olhos para um trabalho médico 
que atende hoje. com qualidade e eficiência, a 16 milhões de biisi· 
leiros. na sua esmagadora maioria assalariados e seus dependentes. 

V alorizat e apoiar o trabalbq das empresas de medicina de 
grupo signífica engajar·se numa proposta que tem potencial para. 
num futuro próximo, oferecer--ateridimento médico-hospitalar do 
~elbor nível a um número ainda muito maior de pessoas. Trata-se, 
portantO. de lutar pela saúde do nosso povo.-

Por outro lado. o camp::l da saúde pública não pode, de for
ma alguma. ser abandonado, devendo receber maciços investi.men~ 
los que garantam a :reoJperação de padrões mínimos de qualidade. 

A situação é de tal forma preocupante que o Governo Fede
ral está propondo a volta do extinto Imposto Provisório sobre Mo
vimentação Financeiia ~ IPMF. e a destinação de sua receita. com 
exclusividade. à área de saúde. 

Diante do quadro ora descrito, Sr. Presidente. Dão tenho dú
vida de que essa proposta é relevante e merece ser analisada em 
todos os seus aspectos. A princípio, entendo que devemos nos co
locar contra qualquer sugestão que vise aumentar ainda maís a 
iltual carga tributária; mas, caso a volta desse já extinto tributo rep
resente a garantia de um atendimento sério. eficiente, honeSto e 
ágil para os usuários, sem qualquer discriminação, creio que a me
dida será meritória e bem sucedida entre nós. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferron Péres) . Concedo a pala

vra ao nobre Senador Geraldo Melo. (Pausa) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva. por Vin

te minutos. 
A SR• MARINA SU.VA CPT·AC. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Se-
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nadores. o que me traz à tnbuna é um epis&lio basta.nle triste que 
acC"lntece na Região Ama.7.ônica. Trala-se do_fato de agostO e se
tembro serem os meses em que ocorrem as queimadas naquela Re
gião, em função da estiagem, que provoca esse fenômeno. 

No passado. esse fenôme101o era cultural, ou seja, ateava-se 
fogo em pequenos roçados. na agriculrura de subsistência. para 
que depois se pudesse plantar. O que antes era a qu-eiinada de ino
fensivos roçados agora se constírui em verdadeiro crime ambiental 
e numa afronta às autoridades que deveriam cuidar dessa proble
mática. 

Segundo notas publicadas no jornal A Gazeta do Acre, a 
Amazônia está realmente batendo recordes no que se refere às 
queimadas. Posso. inclusive, citar um episóclio ocorrido na sexta
feira passada. quando tentava dirigir-me ao Estado do Acre. Ao 
cbegar em Cuiã.bá. tive que espetar mais de três horas. na expecta· 
tiva de que o Aeroporto de Rio Branco estivesse em condições de 
receber os aviões que lá aterrissariam. 

Pasmem V, Ex~: segundo levantamento do INPE - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais -, a camada de fumaça tem três 
mil metros de espessura. o -que faz com que os aviões só possam 
ter visibilidade a meio quilômetro da superfície terrestre, o que 
torna impossível a aterrissagem de um avião de porte. como os da 
VAR!Geda VASP. 

Isso está ocorrendo em função dos focos -de fumaça locali
zados nos Estados do Acre. Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará.. Rondônia e Tocantins. 

Os Estados que estão à frente das estatísticas. coi:D -os maio
res focos de queimadas, são: o Estado de Mato GrossO, com 
21.718 focos; em -segundo lugar. o Estado do Pará, com 5.062 fo
cos; depois, o Estado de Goiás. com 3289 focos: e, em seguida, o 
Estado do Amazonas, com 372 focos. O Estado do Acre tem ape
nas 67 focos de queimada. 

Alguém poderia indagar. o Amazonas e o Acre estão quei
mando menos? É possível que, proporcionalmente, o Acre esteja 
queimando menos, porque o Estado tem uma área pequena. No en
tanto, o que diminui em quantidade eleva-se em qualidade negati
va. Se. para o Estado de Mato Grosso, esses- 21 mil focos podem 
ser pequenos focos espalhados pelo Estado todo, no Acre e no 
Amazonas podemos ter menos quantidade de focos, porém. uma 
queimada muito maior, porque ali são queimados 700 mil hectares 
de cada vez. Portanto. o que climinúi, em termos de quantidade, 
aumenta em qualidade. do ponto de vista da devastação. 

Um outro aspecto que se dá, além das qúeimadas de mata 
virgem que são derrubadas a cada ano durante o período do verão, 
é a cultura da queima das pastagens, que é proibida pelo IBAMA. 
Ateia-se fogo nos campos secos neste periódo, que são muitos, o 
que causa uma enorme fumaça durante vários dias. Em função da 
fumaça. a maioria da população do meu Estado está com proble
mas respiratórios:-·a-:rcri.anç:as estão, nos hospitais, com bronquite e 
outras doenças gravíssimãs. Está -iDsupoitável respirar! Também 
os olhos das pessoas ficam ardendo, e V. Ex"s não podem imagi
nar o que é viver em i.lm Estado nessas condições, como o Acre cu 
Amazonas • não sei se no Amazonas está acontecendo o mesmo 
fenômeno -, é como se estivéssemos, o tempo todo, dentro de uma 
camada de fumaça. • 

Então, é pieçiso que as autoridades comecem a fazer um 
monitoramento, não só para identificar os focoS de pesquisa, mas 
também para coibir os infralores de cometerem tal crime. 

Ontem. inclusive, iima emissora de televisão de porte nacio
nal fez uma matéria sobre a questão das queimadas no Estado do 
Acre. 

É fundamental que os Governos Estaduais também devam 
estar equipados, não só do ponto de vista ela ação repressiva, mas 

também O() que se refere a uma a<,;·ão p!"eventiva de p<..1ütica de 
conScientização ambiental. Já _está comprovado cieotifit·ameille 
que a queima da floresta, após sua denubada. ou mesmo das pas
tagens. é prejudicial ao solo, porque destrói os nutrientes. O riie
Ibor seria fazermos um processo de recuperação dos solos aLravés 
do plantio do milho_._ o ql!e é muito eficaz. A trituração dos pés de 
milho. também. com a folhagem. provoca um processo de aduba
ção e recuperação dos solos. Enfim. seria \ima recuperação cn.:d, 

como chamamos. ao invés de se queimar a terra. que, c:omo já dis
se. prejudica os nutrientes. Isso faz com que as áreas agricultáveis 
do Estado do Acre. ou de pastagens. tenham Uma durabilidade 
apenas de cinco anos. Após esse periodo, seria preciso uw mvesti
mento. em termos de recuperação do solo. com insumos agrícolas. 
o que tomaria insuficientes e sem a minima possibilidade de lucro 
essas áreas de pastagens ou plantio do que quer que seja. É por 
isso que. na Amazônia. se pratica a derrubada extensiva, para. de 
cinco em cinco ancs, renovar as pastagens. O que vão fazer'? Vão 
investir em i.nsumos agrícolas para recuperar ·os campos degrad.a
dos? Não! Eles preferem abandonar aqueles campos e fazer novas 
derrubadas, o que vem sendo aprendido desde a época do periodo 
feudal. o sistema de rodízio. Utilizava-se uma área de terra durante 
um período, a qual ficava depois, durante dois ou três anos. des
cansando; após esse tempo, retornava-se a ela. Esse sistema de ro
dízio era utilizado na época do feudalismo. na antiga Idade Média; 
uma tecnologia que dava certo. E as pessoas. por pura ambição. 
por p..~ro desrespeito à Amazônía. à vida e às gerações do futuro. 
preferem derrubar. a cada ano,-Uma nova área, para obterem seus 
lucros. 

É claro que, no início, essa área de terra gera produtos agri· 
éolas e pastagens com bastante vigor. No entanto. após cinco arios, 
começa a decadência do processo produtivo e da capacidade da 
terra em oferecer os nutrientes necessários para o crescimento da 
agricultura ou das pastagens. 

Quero regis.trar. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que 
precisamos tomar uma atitude em nível de IBAM.A, com o apoio 
das autoridades federais de Brasília, para se coibir esse tipo de ati
vidade. 

Mais do que o processo repressivo. é fundamental que se te
nham ações preventivas nesse sentido. Inclusive. na Comissão -de 
Assuntos Sociais. fui favorável ao projeto da Senadora Benedita 
da Silva que institui a educação ambiental, porque, talvez, só con
sigamos isso quando tivermos uma sociedade civil capaz de fazer 
frear a ganância daqueles que pensam que, por terem dinheiro, po
dem fazer tudo. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) . Concedo a pala

vra ao nobre Senador Teotonio Vilela Fi..lbo. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador João França. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte dis· 

curso.) - Sr. ~sidenle, sn e Srs. Senadores, OCU-p::> a tribuna do 
Senado Federal, nesta n:iã.Dhã, para Cbamar a atenção de todos aqui 
presentes, da Nação brasileira e do Sr. Ministro da Justiça. ao qual 
encaminhei ofício solicitando uma posição quanto à ô.emarcaÇão 
de uma ootra área indígena dentro do território do Estado de Ro
raima: a reserva para os índios 

A Fundação Nacional do Índio · FUNAl - pretende demar
car extensa área siruada ao sul de Roraima, localizada nos munící
pios de São João da Baliza e São Luiz do Anauá. A área pretendi· 
da é de aproximadamente 1 milhão de bectares. 

S-r. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. de forma incansável. 
ao longo do mandato exercido em defesa do nosso Estado, tenho 
procurado demonstrar os problemas que ocorrem enrre as popula-
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· t.._.,. •_k índit1S c de não-índios. 3. cxcmpk) da ôemirCiÇ:â.Ci daRe
"'l"·,·a f.HJ,)múmi. com os seus 9.4 mi!hões de hectares. que veio a 
,nrravar ainda mais os conflitos na região norte de Roraima. O 
,·j•nvivi11 pacífico que ocorria entre as duas populações, desde os 
fins Un ..;éculo XIX. tornou-se. de acordo com interesses mesqui
uhns ddendidos pela Igreja Católica de Roraima e pelas Missões 
Reli~ios...'ls, palco de mortes c inu-igas. 

A Sr' Marina Silva- Pennite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOÃO FRANÇA • Pois não. Ouço. com prazer. o 
.1p.1.rtc de V. Ex'. nobre Senadora. 

A Sr" Marina Silva - Nobre Senador, estou acompanhando 
l) pronunciamento de V. Ex', que aborda. uma questão de extremo 
valor. a da demarcação das terras indígenas. Inclusive V. Ex' está 
f.azendo uma referência no sentido de que. ao fazer essas demarca
.. ;i"les- conija-me se estiver errada ·,há um processo de acirramen~ 
t•) das disputa:; entre populações indígenas e_ as populações locais. 
Gostaria de falar também sobre um OOtio aspecto q~:~e me parece 
hasLante esdarccedor."o da problemática ou da aparente dicotom.ia 
t•ntre demarcação de terras de_ índios e conflitos. Fico sempre pen
<;ando que quando se fala em dema..rcar terras indígenas logo se 
tmagina atraso para o Estado, problemas com setores da socieda
de, enfim, uma série de outras questõeS. Mas--qUando os cartórios 
oferecerem titulação de terras para grileiros -na Amazônia ninguém 
SI! levanta contra. Posso ciLar aqui o caso do meu Estado, onde há 
uru único proprietário que se inclui entre os cinco maiores latifun
diários do Brasil e que. sozinho. no Acre. tem mais de dois milbõ
<!S de beclares d& terra; uma única pessoa. Há também um caso de 
um segundo proprietário que, inclusive, comproo o antigo seringal 
onde nasci e. sozinho, JX>SSUi 1.5 milhão_ de hectares. Nunca oovi 
uma voz. no Brasil. se levantar contra eles. V. Ex_• po::xle me per
:;:untar se são terras produtivas, que lhe responderei: Não! São ter
ras que nào produzem nada. à exceção de algumas capoeiras e, 
como se diz na minha terra, de um bichinho bem pequeno chama
do micui.m. Portanto, faço esse aparte ao discurso de V. Ex•, com 
t1)do respeito - JX)is sei que V. Ex• está imbuído do propósüo de 
debater a questão-, com o intuito de ajudar neste paralelO; às ve
zes, atribuímos aos índios a responsabilidade por aviltar a possibiw 
!idade dos investimentos em nossos Estados. mas não ra·z.emos o 
mesmo reparo quando grileiros chegam lá, pega~ terras, expulsam 
mdios e posseiros e ainda conseguem titular essas terras em cartó
no. E. infelizmente. contra esses nenbuma voz .se levanta. Muito 
,,hngada. _ -

O SR. JOÃO FRANÇA· Por isso. Sr' Senadora. estamos 
debatendo o assunto, pois essas terras são pr-odutivas. 

Hoje. o nosso território está comprometido em m.aís ou me~ 
nos 65% das terras pam índios. É uma coisa abwrda! Só para V. 
Ex'- ter uma idéia. o IBGE. por três vezes, já contou e recontou a 
arca ianomâmí: são 3.860 índios para uma área contínua de 9.400 
mil hectares. Isso é um absurdo! 

E agora essa nova área que querem demarcar para os índios 
Wai-Wai no sul do Estado é uma área totalnieiite Produtiva. Daqui 
a pour:o vai ser preciso expulsar todo mundo do Estado, porque 
não haverá mais espaço para ninguém. só para índio. 

E. como tenho dito aqui. isso não se dá por interesse de pre
servar índio. mas por interesses econômícos, de uma meia dúzia 
de pessoas. 

Como V. Ex• pode verificar. há Missões Religiosas, hoje . 
f,1i feito um levantamento recente -. com 290 missionários dentro 
da ârea indígena e. dentre eles, não existe um brasileiro, todos são 
estrangeiros. 

~Estão querendo demart:"ar também a região Raposa Serra do 
Sol. O Bispo veio ao Ministro da Justiça . eu estava presente ao 

encontro·, que disse: ''O. Aldo, não '(XlSSO demarcar essa ã.rea '(XlT· 
que o Brasil oão está tendo dínheiro para educação. para saúde. 
para oada. como posso gastar dinheiro em demarc-ação"1" O Bispo 
respondeu: ''Dinheiro não é problema. a Itália manda dinheiro para 
demarcar as áreas e indenizar os· fazendeiros." 

As,.- Marina Silva . Permite v. Ex• ainda um aparte. DO· 

bn:: Senador? 

O SR. JOÃO FRANÇA· Com muito prazer. 

A sr- Marina Silva - V. Ex•. do seu ponto de vista. está 
tentando colaborar com a questão. que é problemátic-a realmente. 

O SR. JOÃO FRANÇA . É problemática demaiS. 

A Sr-' Marina Silva . V. Ex• acba que 9 milhões para os ia· 
oomâmis ou 1 milhão para os Macuxis. enfim. é demais. mas..eles 
já tiveram este imenso País e nós aqui chegamos e nem pedimos 
licença. se olharmos sob o ponto de vista bistórico. social. antro· 
pológico. Então. na verdade. nós já riZernos o processo inverso. o 
que estão querendo é apenas um pouquinho para snbrev1ver de 
acordo com as suas tradições e a sua cultura. V. Ex• generalizou 
com relação a Igreja Católica. Creio que não caberia essa generali
zação! A Igreja Católica tem realizado um trabalho sério. através 
do_ CIME. junlO às popJlações indígenas. inclusive com respeito 
pela sua culrura. No caso de outras religiões que vêm de ootros 
países. não tenho conhecimento. mas tenho [()do o interesse ern ter 
acesso a informações sobre a quantidade desses religiosos que es
tão na terra ianomâmi, até porque temos que separar corretamente 
o joio do trigo. Agora já vi também muitos políticos fazerem de· 
u.úncias com relação a inleresses estrangeiros no meu Estado. Mas. 
pasme V. Ex•. há uma denúncia do Senador Romeu Tuma de_ (Jue 
vãrios governadores do nosso Estado estão pegando empréstimo 
com uma empresa. digamos assim. de crédito duvidoso, sobre a 
qual bá suspeitas de lavagem de dinheiro do narcotráfico. E. o 
pior. hipotecando lerras do Estado do Acre. de Rondônia e. pare· 
ce-me, até de Roraima. Voo procurar me informar melhor ates· 
peito com o Senador Romeu Tuma. Mas posso llie afl.rmar com 
certeza- estou de posse da' cópia do convênio -: é feita uma b"ij:>o
teca equivalente a duas vezes o valor do empréstimo; para o Esta· 
do do Acre, na ordem de US$160 milhões~ no caso de Rondônia. 
US$700 milhões; e hipotecando isso em Qorestas tropicais. -En
quaoto índios brasileiros, que vivem nessas terras. são coroQ se 
fossem estrangeiros. E indago a V. Ex~ os governo-s. podem fazer 
isso? 

O SR. JOÃO FRANÇA ·Não discordo do que diz v .Ex'. 
O que estou defendendo é o direito do povo do nosso Estado. Es· 
tamos nos sentindo sufocados. porque querem demarcar todas as 
nossas áreas prcxfutivas para índios. E digo que é Por interêsse 
económico. porque só querem_ demarcar áreas onde existem lazi. 
das de curo. cassiterita. diamante. E quem está por trás disso tudo? 
Os conflitos naquela área começ.arnm depois que chegaram os pa
dres estrangeiros; lá não tem um padre brasileiro. Antes disso, a 
coo.vivência era amigável entre índios e os fazendeiros. -

Nessa áma Raposa Serra do Sol. por exemplo, há fazendei
ros que têm título de propriedade de terras com mais de 150 anos. 
vindas de geração em geração. E querem entregá-las aos índios! 
V ai ser preciso localizar esses foizendeiros; saber para onde Vi i o 
gado, JX)is já não tem mais lugar onde colocá-lo. 

Nâo sou contra a demarcação de área indígena, nobre S_e_na. 
clonl. Sou favorável e sCi que eles têm os seus direitos, mas de-ntro 
dos seus limites e não da maneira como está sendo feita - df!sqnfe· 
nadamente. uma coisa absurda- nas áreas ianomãmis. 

Assim. Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores. é que os pro
blemas pcxierão estender·se para o sul do Estado. 
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N() regime democ:r.i.t.ico nós sabemos muito_ bem que ~tos 
arbitrários somente servem para gerar conflitos, lágrimas e sofri
mentos. A demarcação feita somente pelo que pretende a FUNAI é 
gerar um novo foco de problemas no território rora.imense. 

Para corrigir essas distorções. já apresentamos um Projeto 
de- Emenda à Constituição. permitindo a particípação do ~gislati
vn no processo demarcatório dessas áreas. COD.rudo, Sr"s e Srs. Se
nadores. ainda cxÜ.~.! tempo para revertei:- Uina SifuilçãO que está 
por se c;oncretizar. 

Por isso prec-isamos do exercício do diálogo. do entendi
mento entre os segmentos envolvidos, da mediação do Legislativo 
e do Executivo para que ·se encontre uma solução pacifica e dura
doura para essa nova reserva destinada aos índios Wai- Wai. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (lCfíeiSOri-Pihes) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lauro Campos. por 20 minutos. 

O SR. LAURO CA.MPOS (PT.DF: Pronuocla o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs~Sena
dores. são tantos os assuntos que nos obrigam a trazer a nossa co-
laboração a esta tribuna! E é tão angusto. estreito e angustiante o 
tempo que podemos utilizar. como S_enadores de terceira catego
ri3.1 Temos que ter a pacténcia de esperar que os Senadores de pri
meira categoria usem e abusem desta tribuna. Os Líderes têm suas 
prioridades; a cada momento os oradores inscritos são postergados 
por comunicações_tn·gentes. inadiáveis, que não têm nada de ur
gemes e nada de i.D.at.iiáveis. E nós vamos ficando para depois, para 
uma sexta-felra. para um final de sessão. 

Pois bem. deveríamos. obrigatoriamente. nos ater aos gran
des problemas que avassalam a sociedade brasileira e que contur
bam a conjuntura mundial. Deveriamcs mosti<l!' como a dúvida, a 
ambivalência. a ambigüidade, a dualidade e a imprecisão consti· 
tuem as_ principais características do Governo atual, que aponta 
uma hora para a elevação da taxa de juros e outra hora para a sua 
queda; uma hora para o aumento das exportações e outra hora para 
o privilégio das importações necessárias para fazer o falso. o limi- . _ 
lado combate à inflação. à alta de preços. Uina hora o .Governo 
quer o equilíbrio orçamentálio e, no momentO- Seguinte, quer uma 
reforma tributária para aumentar a sua receita. Os Estados devem 
mais de US$100 bilhões; os devedores privados, as famílias dos 
consumidores. consumidos. muitos deles desesperados. suicidan
do-se. devido_ às dívidas impagáveis a que foram levados pelo con· 
sumismo de uma sociedade que teve o seu_ impulso consumista 
frustrado pela elevação da taxa de juros e pela restrição ao crédito" 
de modo geral. 

Tantas coisas deveríamos abordar. e, principalmente. deve-_ 
riamos perguntar ao Governo Federal: qual é o elo condutor, qual 
é o fio que liga todas essas medidas tao vacilantes. ião opostas? 
Qual é o fio condutor. qual é o diagn6stí00 fundamental qUe os 
nossos dirigentes têm para a crise brasileira, para a crise da saúde. 
a crise da educação, a crise do desemprego. a crise fmanceira. a 
crise das grandes empresas. como a Mesbla. como as Casas Per~ 
nambucanas, como as Casas Centro. pai-a a ciisC -cb.s grandes em
preite iras. da Mendes Júnior. que se encontra ameaçada devido às 
restrições dos gastos do Governo. que atingem os seus fornecedo
res e as empreite1ras que têm nele. no Governo falido. no Governo 
equilibrista, no Governo ausente o seu principal comprador? Mas 
não vamos hoje tocar nesses assuntos conjunrurais, porque um de
ver maior nos obriga a usar este momento, já com muito atraso. 
para falarmos daquilo que. do ponto de vista individual-. é para
mim o principaL 

Quero falar hoje de Florestan Fernandes. Quero falar húje 
do grande mestre que eu conheci nos anos 60. Quero falar hoje da
quela criança. fLlba de uma imigrante portuguesa, que foi obrigada 
a conhecer a realidade fundamental e básica da nossa sociedade. 
que trabalhou desde cedo, mas nem por isso s~ tomou urna criahça 
margínalizada • ao contrário. Florestan exerceu a função de padei
ro. exerceu funções hoje consideradas subalternas. posto que tra
balhava com as mãos para sustentar a sua vida. Mas nem pai ísso 
se revoltou contra as condições que o excluiam do acesso ao -ensi
no. do acesso à saúde. do acesso à vida. Nem por isso ele se revol
tou. Esse terreno seco e duro de sua in.f"ancia serviu para que as 
raízes de sua sabedoria se fmcassem com mais vigor e que a arvo
re de sua integridade se elevasse acima da floresta. 

Florestan Fernandes, nos anos 40, já traduzia uma das prin
cipais obras de Karl Marx, na Editora Flama. onde se reumam au
todidatas. onde se reuniã.m pessoas que procuravam transferir um 
pouco de su.a luz para aqueles que ~e encontravam igualmente ávi. 
dos de esclirecimento. ávidos de clareza. E se constituiu. em tomo 
da Editlll'a I-lama, um grupo importante, que iria crescer e influen
ciar as gerações futuras. 

Florestan Fernandes trouxe, ao longo da vida. a tranqüilida
de de um trotskista. de um trotsk.ista seguro de que a experiência 
iniciada na Ucião Soviética. em 1917, não tinha fuwro. Fiorest.an 
sabia que uma lecnoburocracia militar. muito assemelhada ao 
complexo industrial-militar a que se referiu Eisenhower. como 
contrapólo do complexo industrial norte·americano, formada para 
defender a União Soviética dos vinte e sete ataques sofridos ·l! da 
própria revolução interna. que aqueles desvios fundamentais inam 
unpedi.r que um socialismo den;locrático, um so:::ialismo humano. 
_u-m socialisffio semelhante ao préprio Florestan, ao seu humanis
mo. à sua grandeza pudesse realmente se constituir. 

lmpregnada da tecnologia capitalista. que lá foi proJuzir 
carros, que lá foi Produzir objetos de consumo ÚJdividual. que para 
lá levou o mercado capitalista. seria óbvio que uma distribuição 
desigual e injusta de rend·:1 se formasse na União Soviética tam
bém. Contra isso Florestan· Fernandes lançou as suas críticas be:m
fundan:ientadas. 

Talvez Florestan Femaodes es_tivesse muito próximo de 
perceber que o mercado capitalisJa não tem na.qa a ver, por exem
plo, com a distribuição do produto na cultura b.lpinambá. à qual ele 
dedicou anos de sua vida. promovendo a mais notável reconslrll
ção de uma civilizaÇão. a civilizaç~ tupioa_mbá. em seu livro inti
_tula~o A Fu~_çâo So~al .-L. Gueri-a o.a ~iedade Tupinambá. 

Há cerca de quatro anos. o Governador- Cristovam Buarque 
entrevistou na Europa o economista Celso Funado e foi ao Chile 
entrevi_st.ar alguns corifeus da CEPAL procurando testemunhos so
bre os anos 50 e 60. E não sei pai' que incluiu o meu modesto 
nome entre aquelas cinco pessoas que ele prerendia. entrevistar. a 
fim de p.iblicar a nossa opinião a respeito daquele momentO da 
vida brasileira. Cristovam Buarque perguntoo-me: ''Lauro. quem 
você acha que dessa geração vai sobreviver. vai ficar para a His-tó
ria?" Re5Nndí: ''Todos nós estaremos mortos. Nenhum de nós 
merece a imortalidade. Só Florestan Fernandes". 

Na primeira semana em que entrei aqui nesta Casa. pedi que 
me fosse trazida uma parte substancial dos 56 livros publicados 
pelo trn.balho incansável de Florestan Fernandes. 

A Sr" Marina Silva- Permite-me V. Ex• um aparte. nobre 
Sco.a,dor Lauro Campos? 

o sR. LAVRO CAMPOS-·- CorP Prazer. ouço o ap~rte--C!a 
nobre Senadora NÍariÓa Silva. 
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A S~ Marina Silva - V, Ex• com o seu discurso me faz 
lembrar uma frase qUe li numa certa época de um escritor america
no. parece-me. Ele fazia alusão exatamente a isso que V. Ex• está 
dizendo. Dízia o escritor americano que livros não são livros. são 
como cérebros munllfica4os. O Profe~sgr Florestan Fernandes dei
xou o seu cérebro mumificitdo em urna grande obra que o fará 
imortal. Parabenizo V. Ex• por este discurso à memória do Profes
sor Florestan Fernandes. Como profesSOra ·ae-R.istória - e eswdan
te de história que fui - teobo sempre tomaoo--cOmó" referência o 
que escreveu o ProfeSsor Florestan Fernandes. E. com certeza, boa 
parte da utopia que tenho na defesa dOs princípios da justiça. da li
berdade, da solidariedade tem uma contribuição no que aprendi, 
no p:mco que entendi da obra do Professor Florcstan Fernandes. 
Muito obrigado. 

O SR. LAURO CAMPOS· Agradeço à Senadora Marina 
Silva a generosa contribuição ao meu modesto pronunciamento e 
gostaria de dizer a V. Ex• que são os olhos. a curiosidade e a inte
ligência dos leitores ÇJUe despertam as múmias dos .livros para a 
atividade humana atual. -

Assim continuava F1orcstan Fernandes a sua vida, lutanck> 
para. dentro da sua pobreza. construir a riqueza verdadeira. não a 
rigueza material que ele sempre desprezCiu mas a riqueza do espi
rito;da inteligência em que ele investiu todas as suas boras. todo o 
seu sacrifício, todos os seus recui";os. Poderá haver por acaso no 
mundo investimento mais eficiente nesta matéria-prima privilegia
da que é o cérebro humano? E foi nela que Florestan Fernandes 
sempre investiu, preservando a sua pobreza material. Ele fez a op
ção pela simplicidade, pela pobreza c pela inteligência. 

Por isso. Florestan Fernandes transformou-se em professor 
catedrático da_ Faculdade de Sociologia, Ciências e Letras de São 
Paulo e pôde lá enriquecer a sua consciência através de novos con
tactos com pesquisadores estrangeiros, com os quais inclusive es
creveu em parceria algumas obras. 

Florestan Fernandes introd.uziu. nas Ciências Sociais e na 
Sociologia no Brasil. um método diferente diquele que havíamos 
herdado da França, um método que ex_igia que o professor abando
nasse a cátedra em busca do campo. da pesquisa de ca;npo. dos 
dados que ele pessoalmente foi tan[as vezes buscar e que a cada 

, momento recordavam a ele a sua "estração" social. Entre os po
bres. entre os negros. entre os marginalizados. foi aí que Florestan 
Fernandes continuou a colocar a serviço dessas classes mais opri
midas e mais excluídas o IXXier de sua inteligência. 

No fmal, recebeu, corno também o Senador João Calmon e 
poucos outros brasileiros_, a mais alta cond&oração que é dada. no 
domínio da Educação. a um_ brasileiro vi_vo. 

Florestan F~ma.odes deu um passo também para fora da cá
tedra. a flm de tiallSfonnar seus conhecimentos e democratizá-los 
no proc-esso político em que_se_engajou. 

A Sr' Marina Silva· Permlte-me V. Ex .. um aparte. nobre 
Senador Lauro Can1pos" 

O SR. LAURO CAMPOS . Pois nào, Senadora. com pra-
zer. 

A Sr-' Marina Silva . O que v. Ex" aborda me faz lembrar 
as minhas primeiras aulas de Sociologia. Tratando de algumas es
colas, no que se refere a essa: matéria. fazia-se alusão ao pensa-
menta idealista. ao pensamento positivista. O Professor Florestan 
Fernandes conseguiu criar. no Brasil. uma escola. fazendo um cor
te' epistemológico na tradição do pensamento positivista. que atri
buía ao cientista social a pretensão de querer fazer um cientista daS 
ciências da natureza. dizendo que era possível uma neutralidade 

axiológica DO processo-de conhecimento e que o cientista social. 1l 

historiador. o sociólogo, o antropólogo deveria sair da realidade e 
analisá-la tal como um objeto. meramente objeto de pesquisa. O 
Professor Florestan Fernandes negou essa imposição do pensa
mento positivista e conseguiu fazer algo superior ao pensamentn 
idealista de que, na verdade, é impossível se chegar a alguma con
clusão, no processo de objetividade, na construção do conheci
mento e ousou compatibilizar as duas coisas. A neutralidade d\1 
cientista que aborda os problemas sociais, o idealismo de quem 
acha que a história. ainda. não está completamente acabada mas. 
acima de tudo, o compromisso de quem quer construir a história 
no seu presente. Então, fico pensando no que V. Ex a está dizendo 
e na capacidade e na ousadia daqueles bnt.sileiros que ousaram e 
que foram capazes de construir a nossa Escola de Sociologia. Mui· 
to obrigada. 

O SR. LAURO CAMPOS- Nobre Senadora. agrJ.de~·o •l 

aparte enriquecedor de V. Ex •. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) · Nnhrc Senador 
Lauro Campos. embora o tempo de V. Ex• já esteja esgotado. V. 
Ex\ como último orador, a Mesa será benevolente mas lembra a 
V. Ex* para que abrevie o seu discurso. 

O SR. LAURO CAMPOS -_ Sr. Presidente. devido, real
mente, a este tempo angusto e angustiante. eu não pude me deter 
nas correntes francesas. inspiradas em Augusto Comle e seus_ dis
cípulos e nem tampouco naquela vertente norte~americana. empiri
cista, com a qual. inclusive. Florestan Fernandes conviveu em São 
Paulo. 

.... Neste pequeno resumo não posso. realmenle. ser perfeita
mente esclarecedor e a sua contribuição foi muito valiosa. Como o 
tempo está praticamente terminado. percebo que não posso falar 
da obra de Aorestan Fernandes -como gostaria mas Florestan Fer
nandes foi um exemplo maior não apenas na sua vida mas, tam
bém, na sua mortl!. Florestan Fernandes. com a sua morte, aflrinou 
e reaíumou que a coerêhcia humana é a vittude basilar e funda
mental. Ele foi fiel às suas origens, ao seu diagnóstico da sociecta
de brasileira e aos excluídos até na sua morte, quando o seu ex
aluno. que tanto se desvioo daquela fonte original. o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ofereceu-lhe a salvação. em um hos
pital dos Estados Unidos. da hepatite que havia adquirido devido a • 
uma transfusão de sangue, contaminado no Brasil. 

Foi a saúde pública brasileira que começou a matar Flores
tan Fernande_s. a mesma à qual ele_ se dedicou tanto, proc-urando 
salvar e redimir. 

Florestao Fernandes morreu a morte de S&:-rates. A Sócra· 
tes também foi oferecida a chave para que ele fugisse de Atenas. 
mas ele disse: ''Preflro morrer ateniense do que ser bárbaro". 

Se Florestan Fernandes tivesse aceitado a chave da vida, se 
tivesse aceitado esse privilégio. talvez perdesse a sua coerência. 
Preferiu. como homem comum. enfrentar o que sabia ser altamen
te pe-iigoso:- o nosso sistema de saúde. E foí lá. no hospital. que de 
novo um erro médico o castig"oo e, dessa vez. de forma fatal. 

Aorestan Fernandes. tal como Sócrates, fez em certo mo
mento uma opção: entre uma vida privilegiada e uma morte digna. 
coerente, uma morte irmanada com tantos irmãos nossos. preferiu 
a coerência. Ele é. no fim da sua vida e como exemplo de ~;ua mor· 
te. o grande herói da coerência. nessa sociedade de incoerências, 
de Inentiras.-dualídades e desrespeito à vida. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O Sr. Senador 
Teotonio Vilela Filho enviou discurso à Mesa para ser puhlic-adn 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex• será atendido. 
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O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB-AL.) · Sr. 
Presidente. Sr"s e SrS. Senadores. muitas vezes OC1lpei esta uibuna 
para compartilhar apreensões e dúvidas e apresentar suges[Ões em 
rela~·ão à matriz energética brasileira. 

Em repetidas oporwnidades colhi propostas e análises de 
técnicos. de lideranças politicas. empresariais e sindicais e mesmo 
de pessoas comuns, que me procuram em meu gabinete e em se
minários e encontros em que participei em tod_o o Brasil, como 
presidente da Comissão de Infra Estruture e da Subcómissâo de 
Energia dest.a Casa. 

O desconhecimento da importância de nossa opção energé
tica e de sua influência determinante na economia, tem retardado a 
L'Onstrw~:·ão de uma matriz da dlmensão do Brasil. Ii:ntitado por sua 
condição de país em desenvolvimento, mas energeticamente rico 
por sua localizaçào tropical. 

Defendo uma matriz energética que considere os impactos 
da produção e consumo. custos e preços, da imensa gama de opçõ
es que temos em D(..sSo paí~ abençoado, talvez como nenhum ou
tro. quando se trata de energia. 

Mais do que nunca agora. com a economia globalizada. e a 
mudança do papel do Estado, que está se afastando das atlvidades 
ligadas à produção de energia. precisamos construir esta matriz. 

Ocupo esta tribuna mais uma vez para falar de energia. esti
mulado por um excelente artigo do jornalista Joel..m.ir Beüng. pu
blicado no domingo passado. no jornal Estado de São Paulo. 

O artigo foi motivado pela grave situação vívida na pOluída 
cidade .de São Paulo. com o rodízio que impede a circulação de au
tomóveis de acordo com suas placas. O jornalista alerta para o 
abandono do Programa do Álcool, chamando a atenção para a in
-significante oferta de veículos novos a álcool e mesmo para a 
ameaça do fim da adição de 22% de álcool à gasolina.. 

Joelmir Beting comenta inclusive o crescente interesse no 
exterior, particularmente nos Estados Unidos, para o uso deste 
combustível limpo e renovável, destacando a vinda dos' governa
dores de Nebraska e Wisconsim ao Brasil para participar de um 
seminário sobre o Proálcool. · 

Ê lamentável. em um periodo que o no~so pioneiro prÕ-
grama do álcool parece cair em descrédito, é até melancólico. 
poder acompanhar diversas in.iciativas de outros· países para 
ampliar a participação dessa alternativa em suas matrizes ener~ 
géticas. 

O álcool. no Brasil. não é apenas mai's um energético. numa 
matriz de poucas fontes e muitos equívocos, nem é SorD.enle nosso 
principal energético da bicmassa. O áJcoo!, em nossa matciz. é um 
símbolo acabadamente emblemático das omissões, das vacilações 
e dos equívocos de urna política energética que não conseguiu ai~ · 
cançar os verdadeiros interesses nacionais porque esteve presa aos 
interesses corporativos de grandes estatais do seta; de uma políti
ca que não conseguiu refletir objetivos de longo prazo, porque se 
enredou no imediatismo do curto prazo, nem conseguiu preservar 
a marredá vet dímensão estratégica da energía porque insistiu -em 
amesquinhar a energia como mero insumo econômico de planilba 
de fábrica e não como assunto de estado de interesse estratégico. 

O Proálcool surgiu quando o frágil equilíbrio geopolítico 
dos produtores de petróleo se estilhaçava nas guerras freqüentes 
do Oriente Médio, canelizando os produtores e poüti.zatido suas 
relações e negócios. Nasceu mais por raz()es estratégicas e menos 
por imperativo econômic-o. O Proálcool. se sabia desde seus pri
meiros dias. produziria co:nbustível a preços superiores às mais 

exageradas estimativas da e;...plosão de preços do petróleo. mas~<!
ria um combustível verde·arnarelo. que garantiria uma t!Strall?gKa 
auto-suficiência energética. 

O preço internacional do petróleo está hoje inferior a 197 4. 
quando a OPEP transformou o mundo importador em refém de 
seu cartel. Depois de chegar a quase 60 dólares. em 1981. o pe!ró
leo despenca a pouco mais de 15 dólares, nível inferior aos tempos 
imediatamente anteriores ao primeiro choque do petróleo. Os pre· 
~-os caíram. substancíalmente. por razões que. na essência. tê.m a 
mesma natur_e_za polític-a das causas que os fizeram exphx!.ir. Ao 
longo dos diversos choques do petróleo. os produ tore<> <>e unlmm e 
reuniram num c-artel monolitic-o reunido na OPF.P. de nnde Jita
vam preços e cotas de produção, de onde exigiam vantugens (<)· 

merciais e concessões politicas. Hoje. ao invés. os mesmos produ
tores se digladiam em interesses inconciliáveis a respcitn de \olllu
mes de prOOução. se guerreiam por razões religiosas 4ue mal d],. 
farçam ambições geopolíticas. _O deç!inio da OPEP se baseia antl'~ 
nos humores políticos do Oriente. que ontem convergiram para 
uma união monolitica. boje desembocam numa divisão aparente
mente incontornável. mas que ontem como hoje guardam os mes
mos traços políticos de instabilidade e de absohlta imprevisibilidade. 

As razões estratégicas que presidiram a criação do Proál
cool persistem hoje e só uma visão imediati_s~ e caolha pode igno
rá-las. São essas razões estratégicas que levam países desenvolvi
dos como a França e os Estados Unidos a estimularem. mesmo 
agora. a consolidação e a expansão de prograo:1as jâ ambiciosos de 
combustíveis renováveis. Nos Estados Unidos. o ã.lcool já repre
senta 1.5 % do consumo de combustível - o equivalente a metade 
da produção brasileira. e a partir de 1988,2% das-vendas de veíc:tl· 
los novos serão obrigatoriamente de carros mo v idos a (,:ombusLí. 
veis renováveis. Ainda nos Estados Unidos. a GM acaba de anun
ciar lançamento de toda uma llnba de pick-ups a combustível Oe
xíve!. com 85% ~etanol e 15% de gasolina e espera vender 150 
mil unidades por ano. O subsídio federal será de 23 dólares por 
barril equivalente de petróleo· um subsídio de cerca de 1507c so
bre o preço internacional dO banil de peuóleo. Na França. desdi! o 
ano passado existe um subsídio para o combustível renováve.l pro
duzido igualmente de 90 dólares por barril. 

Evidentemente franceses e americanos não se estão 
guiando por razõe~ económicas. A França paga de subsídio pnr 
barril do combustível renovável que produzír seis vezes mars 
do que pagaria por um de petróleo comprado em qualquer mer
cado do muo.do. 

Ninguém saberá ao certo quanto custa bo~ um barril de Pe· 
tróleo produzido pela Peu-obrás. até porque nossa estatal-símbolo 
tem privilégios fiscais, tributários, inclusive o privilégio maior de 
não remunerar adequadamente o acion.ista majoritário. As pla.n.i
lbas da Petrobrás, viraram. compreensivelmente, indevassáveis se
gredos de Estado. Mas é previsível que extrair Petróleo de â.guas 
profundas de mares revoltos seja mais caro que apenas bombeá-lo 
de poços jorrantes em terra, quase ã beira do jXlrto. Nem por isso o 
Brasil pensou, nem se po:ieria imaginar, -em desativar a Petrobrás 
assim que começaram a cair no Oriente os preços do petróleo árabe._ 

Os produtores de álcool do Brasil terão razões de múlti
pla natureza para defenderem o álcool e o Proálcool. Poderiam 
argumentar até com a questão social. de que o investimento na 
produção do álcool gera 155 vezes mais emprego que o mesmo 
investimento na indústria do p~tróleo. para o mesmo resultado 
energetico. Hoje o álcool emprega J milhão e 200 mil homens 
de Sudeste a Nordeste. Poderiam argumentar com ganhos de 
produtividade: o setor é um dos poucos que_ registram significa_· 
tivos ganhos de produtividade de 39é ao ano. durante anos se-
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guidos. Mais ainda. a cada ano o Proálcool representa uma econo
mia de divisas de 1.5 bilhão de dólares. equivalente a suhstituição 
de importação _de petróleo- o Proálcooljá representou uma econo
mia de divisas de 27 bilhões de dólares e contribuiu para diminuir 
a dependência externa do Brasil em relação ao petróleo. 

Os. produwres pOderiam argumentar ainda com razões 
econômicas: o Brasil possui os dois pólos sucroakooleiros 
mais competitivos de todo o mundo: o primeiro em São Paulo e 
o segundo no Nordeste. Poderíamos. ainda, exibir dados iuefu
táveis sobre a extensão ecoaômica desse setor produiivo: em 
199411995, O Brasil exponou 3.9 milhões de toneladas de açú
car. Com a falência do mercado interno do áicQol, no médio 
prazo, o Brasil terá excedentes exportáveis da ordem de 75% 
do mercado livre mundial. Evidentemente, boje não bá merca
do para absorver tais exceci::::!es. 

Ninguém desconhecerá que esses números são os números 
e a extensão do desafio que o país terá de enfrei:l.[ar. boje ou ama
nhã, se continuar em sua politica de vacilações e om,issões diante 
do Proá.lcool. Será um· problema social e económico de proporções 
devastadoras. 

Preftro ver o álcool em sua dimensão estratégica de com· 
bustível renovável. que atende privilegiadamente nosso poten
cial energético de país tropical. que. cedo ou tarde, terá de 
construir sua independência energética sobre a biomassa e so
bre fontes boje ainda tidas pejorativamente como alternativas. 
Preflro ver o álcool como combustível limpo. Nesse sentido, 
será questionável a comparação de preços entre petróleo e ál
cool. por que o que se paga a menos na importação do barril de 
óleo pode ser o que se gasta a mais na internação do hospital. 
Se for internalizado nos preços de mercado do álcool o seu be
.nefício ambiental, a relação de preço entre os dois energéticos 
já será outra. 

O Brasil está diante de uma alternativa que exige deflni
ção urgente. inadiável. sem vacilações: ou deftne o Proálcool 
como de fato importante e um programa estratégicO que contribui~ 
rá para a sonhada auto-suficiência energética, ou condenará ao 
passado e ao esquecimento a tecnologia de produção e destilação, 
de produção _de equipamentos de usinas e destilarias, de fabricação 
de motores a álcool. A tecnologia brasileira de pnxlução de moto
res tem sido valorizada além fronteiias, mas enquanto a GM aine
ricana anuncia toda uma linha de utilitários movida a combustível 
renovável. a indústria brasileira, por falta de Íncentivos, produz 
hoje apenas 3% de novos veírnlos a álcool. Desde o ano passado, 
esse percentual já é inferior ao percentuãl ~ irucateamento de veí
culos. oo seja. a cada ano saem mais veículos a álcool do mercado 
do que os que entram no mercado. 

Pior ainda, esse percenOJal já não permite às montadoras li
nhas regulares de montagem produtiva. Mantidas as condições 
aruais. o c~ a álcool está condenado à extinção no Brasil, onde 
ele surgiu e se consolidou não apenas como opção tecnológica. 
mas sobretudo como alternativa energética. ---- - -

A participação do álcool no consumo de energia do setor de 
transporte nxioviário, que já cbegoo a 22.5% em 1989, caiu hoje 
para menos 19%. e a t•ndência é cair maiS ainda. 

Há caminhos múltiplos para se apoiar e consolidar o pro
grama do álcool. Desde a volta dos incentivos tributários para os 
carros a álcool até o estímulo à formação das frotas oficiais com 
combustível renovável. Da garantia e aquíSiÇãOOOs estoques pre
viStos em lei até à correç.ão dos preços ao pnxiutor. boje consen
sualmente defasados em percentuais inquiet,a.ntes. Tudo, no entan
to. dependerá de uma defmição básica e urgentemente inadiável: o 
que queremos de nossa matriz e de nossa política energética. Ga-

rantir o curtíssimo prazo sem vislumbrar o futuro e o longo prazo. 
fazer ganho econâmíco em troca de perdas estratégicas. o que 
queremos. enítm? 

Dessa defmição dependem o futuro do Proáicool, como 
depende o futuro da matriz energética e do próprio país. Qual
quer que seja a decisão de Governo, terá consequências profun
das na vida nacional. Confio que o Governo não vai reincidir 
em um erro que tem marcado a política energética dos últimos 
anos: entender a energia apenas como ínsumo econômico. des· 
prezando sua dimensão estratégica. Do contrário; é possivel até 
economizar dólares, muitos dólares. o que não significará fator 
de crescimento e de desenvolvimento económico, mas antes pe· 
nhor de nossa dependência energéúca e de nossa submissão es
tratégica. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE -(Jefferson Péres) - De acordo 
com indicações recebidas de lideranças e nos termos do dispos
to no § 1 o do art. 5o da Resolução D0 l, de 1991-CN. fica a$ sim 
constituída a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização: 

Tjtnlares 

Flaviano Melo 
Ronaldo Cunha Lima 
Onofre Quinan 
e~ildo Maldaner 
Carlos Bezerra 
Reoan Calbeiros 

Waldeck Omelas ~ 
RomeroJucá 
José Alves 
Odacír Soares 
Vilson K.leinübing 

Pedro Piva 
Jefferson Péres 
Lúcio Alcântara 

Lucídio Portella 

João França 

Arlindo Porto 

Eduardo Suplicy 

(Vago) 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PPR 

PP 

PTB 

PT 

PDT 

PSB 

PPS 

. Coutinho Jorge 

. Gilvam Borges 

Carlos Patrocínio 
Jonas Pinheiro 

Lúdio Coelho 
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DEPUTADOS 

Titulares _Suplentes 

PMDB 

Silas Brasileiro 
Gecésio Bernardino 
Freire Júnior 
Edison Andrino 
Fernando Diniz 
Saraíva Felipe 
Héüo Rosas 
João Thomé Mestrinbo 
Laire Rosado 
Mauricio Requião 
Orcino Gonçalves 
Paulo Ritzel 
Pinheiro Landim 

l. Albérico Filho 
2. Antônio do V alie 
3. Jorge Wilson 
4. Nestor Duarte 

BLOCO (PFL- PTB) 

(Vago) 
José Carlos Vieira 

Ciro Nogueira 
Osvaldo Coelho 
Antônio Joaquim Filho 
berê Ferreira 
Antônio dos Santos 
Murilo Pinheiro 
Luiz Moreira 
João Mendes 
Nelson Marquezelli 
Pedrinho A brão 
José Rezende 
Alexandre Ceranto 
Efraim Moiafs 
Arolde de Oliveira 

Augusto Nardes 
Basílio Villani 
Felipe Mendes 
José Carlos Lacerda 
Paulo Bauer 
Paulo Mourão 
Roberto Balestra 

Axnaldo Madeira 
Ildemar Kussler 
Flávio Aros 
Jorge Anders 
Márcio Fortes 
Pimentel Gomes 

PPR 

PSDB 

PT 

Celso Daniel!. João Paulo 
João Coser2. Paulo Rocha 
João Fassarella 
Maria Laura 
Paulo BemarCo 
(Vago) 

Mauricio Najar 
Marilú Gui.marães 
Vilmar Rocha! 
Bonifácio de Andrada 

Célia Meodes 
Maria V aladâo 

Cipriano Correia 
Mário Negromonte 
Robério Araújo 

Herculano Anghlnetti 
Yeda Crusíus 

José Janene 
Augustinbo Freitas 
fvlárcio Reinaldo Moreira 
Osvaldo Reis 

Giovanni QueirOz 
Leonel Pavan 
Antôo.io Joaquim 
Sílvio A breu 

PP 

PDT 

NanSouza 
João Maia 

1. Renan Kurv 

BLOCO (PLJPSCIPSD) 

Pedro Canedo 
Weünton Fagundes 
José Egydio 

Gonzaga Patriota 
NilsoGibson 

Sérgio Miranda 

l .F ranc.:1s~ . .-o llorta 

Blow (PSBIPMN) 

Alex.andre Cardoso 

PCdoB 

_ O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) .t) Senh.1r Pn.'Sl
dente da Re~blica editou a Medida Provisória n° 1.106, I.Ít' 2Y-Jl' 
agosto de 1995, que "dispõe sobre medidas complemcntareí- an 
Plano Real e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos temms. 
dos §§ 4° e 5° dO an. zo da Resolução n° l/89·CN. fica assim coris
tiOJída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria.: 

Titulares 

Coutinho Jorge 

Casildo MaldaDer 

Odacir Soares 

RomeroJucá 

Lúcio Alcântara 

Eduardo Suplicy 

Arlindo Porto 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Ney Suassuna 

Femando Bezerra 

Carlos Patrocínio 

Hugo Napoleào4 

Pedro Piva 

Lauro Campos 

Luiz. Alberto Oliveira 
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Titulares 

Efrairii Morais 

Betinho Rosado 

Luís Roberto Ponte 

José Aníbal 

Roberto Campos 

Au'guslO Carvalho 

D~;PUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Luiz Braga 

Coraúci Sobrinho 

PMDB 

Jurandyr Paixão 

PSDB 

Arnaldo Madeira 

Luciano Castro 

Sérgio Arooca 

José Alves 

Freitas Neto 

PedroPiva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

Antônio Ueno 

Bello Parga 

Joel de Hollanda. 

PSDB 

Geraldo Melo 

PSB 

,ffS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL·PTB) 

:eY Aracely de Paula 

Francisco Diógenes 

Efraim Morais 

Fernando Gabeíra Gilney Viana 

De acordo com a Resolução D0 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a uamitação da matéria: 

Dia l 0-9-95- designação da Comissão Mista. 

Dia 4-9-95 - instalação da Comissão Mista. 

Até 4-9-95 - prazo para recebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitír o parecer sobre a admissíbilidade. 

Até 13-9-95- pra7.o ímal da Comissão Mista. 

Até 28-9-95 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferwn Péres) O SeDhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória Õ0 1.107, de 29 de 
agosto de 1995, que "dá nova redação ao § 3° do art. 52 da Lei n° 
8.931. de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre a amortiza
ção. juros e outros- en~atgos--decorrentes da extinção ou dissolução _ 
de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos· termoS 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN. fica as_sim cqos
tituída a Comissão Mista incumbida de emit_ir_ parecer sobre a-ma
téria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 

Carlos Bezerra 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Flaviano Melo 

-~1auro Mu-anda 

Antônio do V alie Homero Oguido 

PSDB 

Roberto Brant Luiz Carlos Hauly 

PPR 

Nelson Marcbezan Carlos Airton 

Adbemar de Barros Filho 

RobsonTuma 

De acordo com a Resolução no l. de 1989..cN, fica estaÇ!e-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da ma[éria: 

Dia ]0 -9-95- designação da Comissão Mista. ... 

Dia 4-9-95 · instalação da Comissão Mista. 

Até 4.9:.95 - -prazo para recebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 

Até 13-9-95- prazo ftnal da Comissão Mista. 

Até 218-9~_95 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffenoo Péres) . O SeDhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória D 0 I. lOS, de 29 de 
agosto de 1995, que "acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n° 8.666. 
de 21 de junho de 1993, que regUlamenta o art. 37. inciso XXL da 
Constiruição Federal, institui normas para licitação e contratos_ da 
AdiDin.istração Pública e dá outras providências". 

De acordo çorç as indicações das lideranças. e nos ten:nos 
dos. §§ 4"' e 5° do arL 2" :da Resolução n° l/89-CN._ fi_ca assim CCJ?S· 
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tiwída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

José Fogaça 

Gerson Camata 

Edison Lobão 

.Fraocelino Pereíia 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

Flaviano Melo 

Gilvam Borges 

PFL 

Freitas Nelo 

Joel de Hollanda 

Lúdio Coelho 

PP 

Antônio Carlos Valadares João França 

Leomar Quintanilha 

Titulares 

Heráclito Fortes 

César Bandeira 

Luís Roberto Ponte 

Aécio Neves 

Felipe Mendes 

Jaques Wagner 

Odelmo Leão 

PPR 

Lucidio Portella 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Rlpm <Pfl .-P'[Bl 

Alexandre Ceranto 

Jaime Fernandes Filho 

PMDB 

Edinho Bez 

Ildemar KusSler 

PPR 

Telmo Kirst 

Arlindo Chinaglia 

PP 

Edson Queiroz 

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica eslabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia I 0/00195- desigDaçào da Comissão Mista. 
Dia 04109195- ínstalaçãOd.a"Comissão Mista. 
Até 04/09/95-- prazo para recebiriietúOOe-emendas e para a 

Comissão Mis[a emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 13/09/95 -prazo finai da ComiSsão Mista. 
Até 28/Cf:)/95 - prazo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Jeferson Péres) . O Senhor Pre· 
sidente da República editou a Medida Provisória n° 1.109, de 
29 de agosto_de 1995. que "altera a legislaçãO-referente ao Adi-

cioEial ao Frete para a ReEiovação da Marinha Mercante- AFRMM 
e o Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do arL '1!' da Resolução n° l/89-CN, fiéa assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: -- - -

Titulares 

Gilvam Borges 

Gerson Camata 

- RomerO Jucá 

Hugo Napoleão 

Beni Veras 

Darcy Ribeiro 

1 osé Eduardo Dutra 

Titulares 

Jaime Martins José 

José Carlos Vieira 

Alberto Goldman 

Paulo Feijó 

Simão Sessim 

Miro Teixeira 

José Egydio 

SENADORES 

Suplentes 

Ramez Tebet 

Renan Calbeiros 

PFL 

EdiSon-Lobão. 

João Rocha. 

PSDB 

Carlos Wilson 

PDT 

Se 'bastião Rocha 

PT 

Marina Silva 

DEPUTADOS-

Suplentes 

Blgw <PFI .-P'fRl 

Raul Belém 

Sérgio Barcellos 

PMDB 

Nicias Ribeiro 

PSDB 

Feu Rosa 

PPR 

José Carlos Lacerda 

Giovanni Queiroz 

BL(PL-PSD-PSC) 

Francisco RodrigUes 

De acordo com a Resolução n° l. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia ! 0/ffJ/95- designação da Comissão Mista. 

Dia 04109/95_- mstilaçào da Comissão Mista. 

Atê 04109195 - prazo para recebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir õ-parecer sobre a admissibilidade. -
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Até 13/09/95- praz.o fi..Dal da CõmisSao Mista. 
Até 28/09/95- prazo no CoD.giesSo Nacional. 
Será feita a devida COmunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a mesa, 
oficio que será lido pelo Sr. l 0 Secretário em exerCício. Senador 
V a.lmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO W 11/95-CAS 

Brasília, 30 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2" do arL 91 do Regimento Interno, comu

nico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado n° 67 .. de 1995, que "dá nova redaçã.o ao an. 3° da 
Lei n° 7 377. de 30 de sefumbro de 1985. que '1dispõe sobre o 
exercicio da profissãO de secretário e dá outras providêncías",em 
reunião de 1 O de agosto de 1995. 

Atenciosamente, - Senador Beni V eras. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com referência 
ao oficio que acaba de ser lido, a Presidência-comunica ao Plená
rio que, nos termos do art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 1995, do Senado 
Federal, abrir-se-á o prazo de_ cinco dias óteis para a interposição 
de recurso por um décimo da composição da Casa, para que o Pro
jeto de Lei n° 67, de 1995, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nada mais ha
-vendo a ttatar, está encerrada a sesslo. 

(Uvanra-se a s~ssão às JOh46min) 

ATA DA 134"SESSÃO DEUBERA'IiVA ORDINÁRIA. 
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicado no DCN, Seção IL '"? 1• de Setembro de 1995) 

são. Aprovada. nos termos do Requerimento n" 1.164/95. À- pn:~ 
mulgação. 

No texto da Ata., à página 14922,1• coluna, nas assinaturas 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 51, de 1995, 

Onde se lê: 
... Marlece Pinto ... 

Leia .se: 
... Marluce Pinto ... 
Ainda no texto da Ata, à página 14926, 1• coluna, substitua

se o Documento a que se refere a S~ Benedita da Silva em seu 
pronunciamento pelo seguinte: 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. BE· 
NEDITA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO' 

PETIÇÃO PARA O PRESIDEr-ITE DO BRASIL, 
SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 

EM NOME DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

OliW Brandão 
Prezado Presidente Cardoso, 
Nós escrevemos para você hoje tanto para congmn!lá-lo pelo 

seu início na Presidência. e para desejar-lhe sucesso em sua tarefa de 
conduzir o Brasil para um futuro melhor para todos os seus cidadâ.os. 
Mas o que nos coloca juntos rcmet.c:ndo-Ibe esta petição é nosso pro
fundo interesse para com estes cidadãos brasileíros, que inch11 suas 
gerações finuras: suas crianças e adoles=tes. 

Na última década um sério movimento em defesa dos di
reitos das crianças vem crescendo DO Brasil, e seus feitos- têm 
sido itnpressionantes. Mas apesar desta ablação crianças e adoles
centes destituídas continuam a ser assassinadas sem impunidade. 
Nós gostaríamos .de persuadi-lo a usar completos pode~s de seu 
cargo para dar fim à morte ilegal de crianças e adolescentes DO 

Brasil e para entregar à Justiça os membros de grupos de extermí
nio e outros responsáveis por estes crimes. 

Nós comparti.Ib.amos a indi8nação sent.ida por vários brasi
leiros cootra. a imp.midade usufruída pelos matadores de crianças e 
adolescentes pobres. Matadores proflssionais continuam a se bene- -
ficiar destes crimes e matanças de crianças e adolescentes tem au-
mentado. Nós citamos as seguinteS estatisticas: 

RErlF/CAÇÕES -De acordo com o Movimento Nacional de Meninos e Me-
-- ninas de Rua (MNMMR.) e o Instib.Jto Brasileiro para Análises 

No sumário da Ata. na página 14906. za coluna, item 2.212 Económicas e Sociais (!BASE), t.937 aianças. e adolescentes fo-
-Comunicação da Presidência ram mortos durante o periodo de 1984 a 1989. 
Onde~ lê: - De acordo com o Procurador-Geral da República. 5.644 

•.. Fundo Social de Emergência - FSE em 1995. crianças e cm: 5 e 17 an05 foram vítimas de mortes violentas no 
Leia-se: periodoentre 1988e 1991. 

- De acordo com estatísticas do Govemo do Estado do Rio 
... Fundo Social de Emergência- FSE em 1995 (Dive~os de Janeiro. em 1992•424 crianças menores de 18 anos foram_v .. íti-n• 103/95). · - · ·· - . 
Aioda 00 sumário, à página 14907, t•coluna. item Z.3.l- mas de homicídio no Rio de Janeiro. Nos primeiros seis meses de 

1993. 298 crianças foram mortas neste Estado. 

O ode se lê: - De acordo com a Segunda Corte Juvenil da Cidade do Rio 
23.1- Matérias apreciadas após 3 Ordem do Dia de Janeiro, em 1994 o número de menores mortos no Rio deJanei-
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n" 53/95 ro teve um aumento de 10% oos últimos anos. Em 1994, maiS de 

(n° 57/95, na Câmara dos Deputados). apreciado na presente ses- 200 · f, Estado tal de 344 · 
são. Aprovada, nos tenoos do RPW'luerimen1o n° 1.164195. À publi- 1· cnanças oram mortas neste • e um to lJ-

--:~ nham menos de 11 anos. 
cação. O Centro de Mobilização de Populações Marginalizadas 
Leia-se: (CEAP) atestam que a maioria das vítimas são garotos pobres ado-

2.3.1 -Matéria apre<:"iada após a Ordem do Dia (escentes descendentes de africanos. Além de estarem em risco de 
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n" 53/95 serem mortos. estes jovens brasileiros são freqúentemente bumi· 

(no:. 57/95. na Câmara dos Deputados), apreci:ldo na presente ses- lhados, tortllrados e mutilados nas mãos de seus exploradores. 
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O largamente difundido argumento ideológico de qu-e ocorrer, e assassinatos gratuit0s de ~Tian~'as e adolescentes ter ver
toda criança pobre é um criminoso em potencial não é só sem dadeiramente um fim. 
fundamento mas também cruel e profundamente prejudicial. Os casos ~ seguir representam só um pouco dos muito~ 
Um relatório divulgado pela Comissão Parlamentar de Inquéri- incidentes não resolvidos. envolvendo os assassinos de ctianças 
to do Rio de Janeiro revelou que 90% dos adolescentes mortos e de adolescentes. As resoluções deles, no entanto, repre
no Estado não teve ocorrência policial registrada. No entanto. o sentarão importante passo para dar fim à impunidade. 
grupo de exterminadores atuam em vários Estados brasileiros. São Paulo- 12-6-94, em Taboão da Serra. três adolescentes 
Oficiais de Polícia são freq\ientemeilte acusados de assassina- foram executados (Alexandre Lima, 17: André Cerqueira. 14: e 
tos das minorias desamparadas. e comerciantes são acusados de Adriano Cerqueira. 12). 
contratar matadores profissionais para "limpar as ruas". De Amazonas - 24-6-94. em Manaus. cinco adolescentes fo
acordo com o MNMMR. Marco de Lima. um provisor da Cicia- ram massacrados (Joel Santos Xavier, 18~ Jander da ·suva. 15:-~An
de de Novo Hamburgo. do Partido do Movimento Democrático tônio Cleuter Articlinio, 14: e Moisés Pereira da Silva, 16). O 
Brasileiro (PMDB), foi tão longe a ponto de declarar que "N6s governador do Estado da Amazônia. o Senhor Gilberto Mestri
temos que matar enquanto eles ainda são crianças, assim eles nho, proibiu a divulgação deste caso na m.ídia, a qual mostra o 
não nos incomodam depois de crescidos". descaso dos políticos em apanhar os criminosos responsáveis 

O l'vfNMMR e Anistia lntemacioo.al estima que mais de por este crime. 
90% dos crimes cometidos contra crianças brasileiras e adolescen- Roraima- 19-8-93, em Haximu. onde três garotas adoles
tes não são punidos. A atmosfera resultante da impunidade subver- centes e seis. crianças da tribo Yanomami foram massacradas por 
te a lei e minam a responsal;rilidade do Estado para ~ediar a justi- garimpeiros. Seus corpos foram corlaâos- Com macbados, e as 
ça. Como resultado por igna-ar estas mortes e perdoar estas atitu- crianças foram decapitadas. 
des, sacrifica-se a mais vulnerável parcela da sociedade: suas Alagoa.s- 20-1-94 a 2-2-94,_onde sete garotos foram asSas-
crianças e adolescentes. sinados. O governo estadual insiste que a morte deles foram o re-

Infeiizmente, o mundo é testemunha desta falha do sistema sultado de uma briga entre gangs, mas o prosecutor declacoo que 
judicial brasileiro e agências de exeaJção das leis de ap::lio às leis eles eram vítimas de _um grupo de extermínio. 
nacionais e às convenções internacionais designadas para proteger Espírito Santo- onde investigações sobre um_grupo_ de-e~-
os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. termínio forçaram Q procurador do distrito designado para o caso a 

Nós também estamos informados de que as fundações solicitar ajuda da polícia federal. O grupo alegadamente envolvido 
em prol de mudanças vêm sendo fundadas pela sociedade brasi- 11a organização de giUtx>S homicidas são os então chamados Scu
leira. Nos últimos dez anos, a sociedade civil vem dando mui- derie Le Cocq, o qual é composto de mais de 800 membros s6 no 
tos passos positivos para conter a violência contra as crianças Éstado do Espírito Santo. . 
pobres. Ansioso para consolidar o processo de democratização ... Rio de Janeiro- 26/7-90. em Acari, onde lO adolescentes 

.e para prevenir o caos social, agentes comunitários, associações foram raptados e desapareceram (Rozane de Souza SantOs; Edson 
de vizinhança, a Igreja, grupos de minoria, associações. e asso- de Sooza Costa; Mallace de Souza Nascimento; Luis Henrique da 
ciações oão-governamentaís, têm defendido as crianças como S. Eusébio; Antônio Carlos da Silva; Moisés dos Santos Cruz; 
prioridades nacionais na agenda política. O comprOmisso dos Luis Carlos V. dC-Deus:--Edmo "do-NãscU:nentO; lJdsoli de -OliVé"ii-a; 
meninos de rua brasileiros em conduzir a defesa do Estatuto da e Cristiane Souza Costa). A testem.ui:ili.à--chave, Edmeia Euzébio. 
Criança e do Adolescente encontra-se entre as mais avançadas que acusou policiais de estarem envolvidos no crime. foi subse, 
I e gíslações dos direitos das crianças. O estarUlO -visa oã_o apenas qüentemente assassinada. 
garantir os direitos fundamentais para todos os jovens·brasilei- Rio de Janeiro- 23-7-94 quando sete crianças "de rua'' fo
ros. mas também a promover um novo conceito de infância, o ram massacradas em frente à Igreja da Candelária por um grupo 
qual pode vir a ser um modelo parã outras nações. Esta legisla- de homicidas acusados de serem policiais. 
ção fornece excelentes instrumentos que necessitam agora se- Rio de Janeiro- 19-8-94 quando três garotos rornm mptados 
rem postos em prática. Nós esperamos que Sua administração das casas de suas famílias e assassinadas por um grupo homicida. 
comprometa-se a implementar completamente o Estatuto da Brasília/DF- 2-2-93 quando o garoto Laércio Xavier fof ãle-
Criança e do Adolescente. Esta arrojada iniciatiVa merece coo- gadamente assassinado por SebastiãO Curió de Moora, Coronel da 
peração e suporte da comunidade imernac'ional. - Reserva. 

Nós rogamos a voc6 para usar todo o poder de seu cargo Presidente Cardoso, nós desejamos-lhe sucesso em sua 
para garantir que o Estatuto da Criança·-e do Adolescente, um notá- -- para o Brasil e para todos os brasileiros. A sua é uma especial 
vel documeol.o, não se ta:ne uma carta morta. Com respeito à impmi- oportUriidade; n6s sinceramente esperamoS que as crianças de 
dade. o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que: hoje e as crianças delas, venham reconhecer e relembrar -sua 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer administração como uma que verdadeiramente reconheceu o 
fonna de negligência, discrimioação, exploração, violência., cruel- valor de toda criança, defendendo o direito _de toda criança e 
dade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por adolescente para cidadania, e para a vida. Nós estamos confian
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (artigo 5°). tes de que Com sua liderança uma transformação pode ocorrer. 

Embora poucos dos mais hediondos massacres de crianças O Brasil está numa conjuntura critica; os desafios são enorinCS, 
no· Brasil tenham gerado uma louvável reação do govemo federal a necessidade de mudança nunca teve maior. Nós nos maote
e dos estados, estas mediftas têm raramente conduzido a uma com- mos solidários com cada e todo esforço necessário para alcao
pleta investigação oo execução, eles não têm produzido efeito al- çar este fim. 
leffiilÓO depois do rato geral da impunidade que faz estes massa- Sinceramente, 
cre$ possíveis. N6s chamamos sua atenção para usar de sua aulOri- Este documento está sendo endossado por 132 orgaoí:iãÇões 
dad'e'como Presidente para concentrar esforços para garantir os di· de todo 0 mundo. Veja lista dos endossadores Apêndice[. 
reitos das crianças. Nós acreditamos que as lideranças no mais alto -
nívef do governo são necessárias para esta mudança permanente 17 de julho de 1995. 
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Ata da 1363 Sessão não deliberativa, em 4 de setembro de 1995 
la Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legisiafura . -

Presidência dos Srs. José Sarney, José Eduardo Dutra e Geraldo Melo 

O SR. PRESIDENTE (losé Sarney) - [leçiaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteçào de Deus. inicíamos noSsOs trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Valm.ir Campelo. 

procederá à leitura do Expediente. 

São l'idos os seguintes: 

PARECERES 
PARECER N" 535, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro~ 
jeto de Lei da Câmara Q0 161, de 1993 (Projeto de 
Lei n° 3.059, de 1992, na Casa de origem), que "Tor
na obrigatório o uso de tarja com expressão queres-
salte a importância do aleitamento materno nas em
balagens e propagandas dos produtos utilizados no 
aleitamento artificial". 

Relator: Senador Lucídio PorteUa 
O projeto de lei em ex.ame, de autoria do Deputado José 

Maria Eymael. pretende, através de expressão a--Se{ impressa nas 
embalagens e propagandas de produtos destinados ao aleita~nto 
artificial, conrrihlir para a coo.scientização da população em geral, 
e das mães em particular. a respeito da necessidade de se: proceder 
ao aleitamento matemo, como meio de se resguardar o desenvolvi
mento saudável do lactente. 

São amplamente conhecidas as nefastas conseqüêricías que 
o desmame precoce traZ à criança, privando-a dos ant.icorpos naru
rais matemos e dos valiosos nutrientes presentes· no leite humano, 
abrindo, assim. o camínbo a toda sorte de infecções, dentre as 
quais ressalta a gastroenterite, desbordando. por via de conseqüên
cia. na desnutrição infantil, reOetida nos ín:dices alarmantes de 
mortalidade infantil e nas estatísticas antropométricas marcada
mente deficítári3:s -Observadas em nosso País. 

As grandes indústrias processadoras de leite artificial para 
aleitamento humano induzem. abusando de rodas as -tOCnicas de mar~ 
keting dispooíveis, ao desmame pr-ematuro do lactente • à utilização 
de seus substitutos artificiais. invertendo as determiiiações dos órgãos 
nacionais e internacionais de smíde, que precooizAm a amameotação 
nawral por um perlodo mínimo de seis m=s, como fO!Illa de se ofe
recer proteção e nutrição adequadas ao laCtente. o que é comprovado 
por esmdos técnico-cienúficos realizados no Pais e alliures. 

Assim, em face do meritório conteúdo. somos pela aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara D0 161. de 1993. manJ.endo-se a 
forma de seu texto original. 

Sala das ComiSsões. 29 de jmho de 1995. - Beni V eras. Pre
sidente - Lucídio Portena. Relator- João Fnmça- Valmir Cam~ 
pelo - Osmar Dias - Emília Fernandes - Bello Parga - Jonas PI· 
abeiro - Marina Silva - Lúào Alcântara - Ooofre Quioan - Wal
decl< O melas- Mauro Miranda- Cootinbo Jorge- Edison Lobão. 

PARECERN"536,DE !995 

- Da Comissão de Educaçã~, sobre o ProjeÍ~ de 
Lei da Câmara D0 106, de 1994, (D0 5.362, de 1990. na 
Casa de origem) que institui a Residência Médko· 
Veterinária e determina outras providências. 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira 
Chega a esta Casa Revisora, proveniente da Câmara dos 

Derutados. a proposição em epígrafe, de autoria do nobre Dep..~tado 
Geraldo Alckmin Filho, que visa a instituir a Residência Médico- Ve
terinária. nos moldes da Residência Médica na área da saúde humana. 

Na Casa de origem. logrotútprovação na Comissão de edu
cação, Cultura e Desporto e na Comissão de Constituição e Ju.sti\:·a 
e de Redação, sem que lhe fossem sugeridas emendas 

O ilu~ a1.lt.OC do Projeto argumema, na sua Just.iftcaçâo. queJ!tll
b:::na o médico veterinário receba .ooçOes básras de COO!n.'lle de zoonose$0 
em sua. for:mação pelas f;nJlrlades o mímero de aulas e b~estágio si
D.Ja-se ~do DOCeSSário para se tomar um especia.lista nesta área. 

Ademais. pel05 rumos da politica económica e habitacional 
do País. é crescente o processo de formação de grandes conglome
rados urbanos de forma desorganizada. onde ocorre também gran
de concentraçãO de animais em íntima convivência com o homem 
esta fato aumenta o risco da ocorrência de U<msmissão de doenças 
que têm nesses anímais o seu grande reservatório. Faz-se necessá
rio, p:ntanto. medidas de controle dessas zoonoses quando recur
sos humanos qualificados são extremamente importante. 

A cada dia maior número çie-cidade- do PaíS coovocruiJ os 
médicos veterinários a integrareiD.-suas equipes de saúde, conSlde· 
rando a importância do seu ttabalho no controle das zoonoses. Se 
a demanda por profissionais competerites tem cres.-;ido. maiS do 
que nunca se impõem a obrigação de formá-los. o que é o objetJvo 
deste Projeto de Lei, ao pretender a implantação de um programa 
de Residência de Medicina Veterinária voltada à especialização de 
jovens médicos veterinários oo cootrole de zooooses urbanas._~ 

A experiência- já existente no Bms:il da Residência Médica e. 
mais recenlement.e, da Residência Odootológica. tem-se mostrado ple
na de êxito, tanto no que concerne à especialização dos profissiOnais. 
quanto à melhoria das condições de saúde de coletividade. Não há 
JX't'CIUe não se adotar também este modelo vitori~ para_ a ResidÇocia 
Médico-Veterinária. tal como prev! o Projeto de Lei sob análise .. _ 

Em face destas considerações e diante do mérito i.ntrinsico 
da proposição. assím como pelos seus aspectos de oportunidade e 
de _elevado alcance social. somoS pela sua aProvação. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. _Roberto~ Re. 
quião, Presidente _ Epitácio Careteira, -Relator José Bianco _ 
Gerson Cama ta João Rocha W aldeck Ornelas Jefferson 
Peres _ Lúcio Aiéãntara _ LauTo_ Campos _ Marhi'"ce- Pio lo _ 
Jáder Barbalho _ BeUo Parga _ José RoYerto Arruda _ José
Fogaça_ Marina Sil"a _Coutinho Jorge 
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PARECER N' 537, DE 1995. 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 28195 (n° 64Z.C, de 1991, 
na Casa de origem), que "altera dispositivos da Lei 
n° 3.820, de 11 de novembro de 1960, que dispõe so
bre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Farmácia". 

Relator: Senador Lucio Alcântara 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n° 28/95, de iutciiia do Deputa
do Elias Murad, foi apresentado à Câmara dos Deputados em 16 
de abril de 1991, trazendo em sua justifiCação a necessidade de 
atualizar "alguns pontos ultrapassados" da lei de criação dos Con
selhos Federal e Regionais de Farmácia - que data de 1960 - com 
o objetivo de permitir a eleiç.io direta de seus representantes e am-
pliBr seu plenário de decisôeli. • 

O Projeto visa a alteração de dispositivos da Lei D0 3.820. 
de !I de novembro de I %0, de tal foona que: 

a) altcm a composição do Conselho Fedcml de Fa.nn.ácia, 
qQe passa a ser constintído de tantos membros quantos focem os 
cc::melbos regionais; 

b) dispõe que cada conselheiro será eleito juntamente com 
um suplente; 

c) dispêie que a eleição doS conselheiros se fará por voto di
ret.o e secreto, com maioria absoluta; 

d) estabelece que os mandatos dos conselheiros serão gra
OJ.ito&, mermneote boooriflCOS, e terão a duração de quatro anos, en
qus.DlO o mandato dos membros da diretoria foi fixado em dois a.IlOS; 

e) inclui dua..s novas atribuições do Conselho Federal, quais 
sejam: zelar pela saúde píblica e promover a assistência farmacêutica 
e repm;entar judicialmente os interesses: proflssiocais da categoria. 

O projeto foi apreciado na Comissão de Trabalho. de Admi· 
nistração e Serviço Público da Câmara dos Deputados onde foi 
apovado na fOIIJJa de substitutivo que o aprimorou do ponto de 
vista fonna.L 

Na Comissão de Coostitllição e Justiça e de Redação rece
beu pon:cer pela constituciooalidade,juridicidade e técnica legisla
tiva, tendo sido aprovado, nos termos do ~r do relator, que 
aceita. no mérito,as modificações sofridas pelo projeto na Comis
são de Trabalho. DlJlS promove "alterações e a}lstes que entende
mos necessários ao aperfeiçoamento do texto". 

A rodação fma!. aprovada na Co~sio de Constituição e 
Justiça e de Redação da Ciman manthm. assim: 

- a composiçao originalmente prevista pelo projeto para 
Conselho Federal de tantos meml:ros quantos forem os conselhei
ros regionais; 

- a eleíçio dos conselheiros federais e regionais e meinbros 
das respectivas diretcrias feita atrav6s de voto direto e secreto, 
juntamente com a de um suplente, no caso de conselheiro fed.era.l 

- o mandato de quatro anos para os membros do Conselho 
Federal. privativo de fa.nnacéutico de nacionalidade brasileira e 
gmruito: - -

- as novas atribuições do Consefuo Fedetal. 
Esta redação - em verdade outro substitutivo - faz. além 

dis10, algumas modificações e aprimoramentos: 
- estabelece que perdenl o mandato, sendo substituído pelo 

suplente, o conselheiro que faltar, sem préviã licença do Consellio. 
a três reuniões plenárias consecutivas, em substimição a dispositi
vo do substitutivo da Comissão de Trabalho que previa a perda do 
mandato após quatro faltas durante um ano~ 

- dispõe que, para a eleição para o Conselho Federal e para 
os conselhos regionais, será exigida maioria simples e o compare
cimento da maioria absoluta dos inscritos, em substituição à exi
gência de apenas maioria absoluta, no substirutivo oferecido pela 
outra Comissão; 

- estabelece que as resoluções do Conselho Federal preci
sam ser aprovadas por maioria os membros do Conselho para te
rem valor; 

- reduz o qu6rum para tornar sem efeito, em julgamento 
pelo Plenário do Conselho Federal. de ato de suspensão de decisão 
procedido pelo Presidente, de dois terços para maioria absoluta 
dos membros. 

U- Voto 

O Projeto realmen[e aperfeiçoa e atualiza a lei que criou Os 
Conselhos Federal e Regionais de Fannácia. que data de 1960 e 
não sofreu mudanças significativas desde então. 

É. sem dúvida, não apenas justo como necessário dar, aos 
ConSelhos de farmácia, maior eficácia e credibilidade ao seu tra
balho. E para isto a eleição direta de seus membros e a ampliação 
de sua representação são fundamentais. 

O texto aprovado na Câmara dos Deputados. após profícuo 
debate nas doutas comissões de Constittlição e Justiça e de Reda
ção e de Trabalho, de Administração e Serviço Público, realmente 
aperfeiçoaram o Projeto. 

E este também o ponto de vista da categoria dos farmacêuti
cos que vêm se manifestando através de suas representações e ór
gãos de classe pela aprovação daquele texto. 

Assim, em vistas destas considerações, somos de parecer 
foavorável à Aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 28/95. nos 
termos da Redação Final dada pela Câmara dos Deputados (Proje
to de Lei n' 642-C, de 1991). 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995.- Beni V eras
Presidente - Lúcio Alcantara - Relator- Valmir Campelo -
José Alves - Waldeck 'Ornelas - Lucidio Portella - Onofre 
Quinan - Bdlo Parga - Carlos Wilson - Benedita da Silva -
Ronaldo Cunha Lima - ~mar Quintanilha - Mauro Miran· 
da - Marluce Ptnto - Marinha Silva. 

PARECER N' 538, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro. 
jeto de Lei da Câmara 0° 70, de 1995 (0° 2.573-B, de 
1992, na Casa de origem), que • Acrescenta parágra
fo ao art. 13 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CL T, dispondo sobre o valor probatório das anotaçõ
es apostas pelo empregador na Cartein de Trabalbo 
de Previdência Social•. 

Relator: SeDador W aldeck O melas 
De autoria do ilustre Deputado Luiz Carlos Santos, o pro

jeto em tela tem por ímalidade incluir na. Consolidação das Leis 
do Trabalho ...:. CL T dispositivo estabelecendo que as anotações 
apostas pelo empregador na Carteira de Traba.llio e Previdência 
Social do empregado prevalecem para os flns de direito, salvo pro
va em contrário. 

Ao justificar a iniciativa, seu autor alega: 

consideramos dever indeclinável do legislador 
promover a adaptação dos textos legais, principalmente 
quando sobre eles já se manifestou-exaustív:imente o Po
der Judiciário. 

É o caso desta inciativa que incorpora ao texto le
gal- arL 13 da Consolidação das Leis do TrabaJbo -. o 
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Hnunciado n° 12 da Súmula de Jurisprudência do Colen
do Tribunal Superior do Trabalho. ~·oncebida nos se
guintes termos: 

As anotações apostas pelo empregador na cartei
ra profissional dn empregadn não geram presunção juris 
et de jure, mas apenas juris ramum 

Como se sabe. _ _a Carteira de Trabalho é um documento dos 
mais importantes. Trata-se de um documento declarativo de vonta
de e constitutivo de direito. Ela !X)ssui uma dupla finalidade, ou 
seja, probatória, eis que evidencia um contrato. e çocstitutiva. já 
que as anotações do_ empregador nela contidas são uma prova em 
favor do empregado. exceto se houve vício de vontade. De qual
quer maneira. as anotações que ali se encontravam valem apenas 
como presunção relativa. 

Sobre a questão. ensina-nos Eduardo Gabriel Saad.: 

"As anotaJ.;ões da Carteira de Trabalho têm ex
traordinário valor probante nas siruações benéficas para 
o trabalhador ou ·para comprovação d~ direitos do em. 
pregador. São. porém. paSsíveis de retificação ou anula· 
ção quando se demonstrar. de medo irrefutável. que 
houve engano na anotação. 

O empregado. como é defmido DO art. 3° desta 
consolidação, deve ser portador de uma Carteira de Tra
balho e Previdência Social. Serve-lhe para provar o cem
pode serviço prestado à empresa, bem como o salário 
estip1lado. Concomitantemente. é um poderoso instru· 
mento de prova das condições que o habilitam a exigir 
prestações (seiViços e beneficies) de caráter previden
ciário, inclusive aquelas resultantes do acidente de traba
lho, Tudo isso faz ressaltar a importância da Carteira de 
Trabalho na vida profissional do- assalariado" (Cf. in 
CLT comentada. São Paulo. 1992. 25' ed. pág. 51). 

Note-se que as presunções legais, iSto é, assim denominadas 
as que têm origem no direito positivo, classificam-se em: abSolu-
tas (juris et de jure). que não admitem prova em contnkio. e as re
lativas (juris tantum), ruja validade permanece até O momento em 
que outros elementos de prova mais fortes apareçam. · 

As anotações da Carteira de Trabalho fi81:1ram entre as pro
vas relativas. 

Para tanto, basta observar o que diz o artAO da CL T. 

"Art. 40- As Carteiras de Trabalho e Previdência 
Soctal regularmente emitidas e anotadas servirão de pro
va nos atos em que sejam exigidàs carteiras de identida
de e especialmente: 

I - nos casos de dissídio na Justiça do trabalho 
entre a empresa e o empregado por motivo de salário. 
fénas. ou tempo de serviço; 

II- perante a Previdência Social, para o efeito de 
declaração de dependentes; 

m - para cálculo de indenização por acidente de 
trabalho ou moléstia profissional''. 

Observe-se que a lei diz que a Carteira de Trabalho servirá 
de prova nos casos por ela citados. Não diz, porém, ser ela o único 
meio de prova das relações jurídicas apontadas. Na verdade. a 
CLT contém outros dispositivos que tomam possível provar, por 
outros meios, aquelas mesmas relações jurídicas. 

Nesse sentido. parece-nos um tanto inócuo o projeto em 
apreço. uma vez que nada acrescenta às disposições legais vigentes. 

+ Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Let da 
Câmara n• 70. de 1995. 

Sala da Comissão. 24 de_ agosto de ! 995. - Beni V eras9 

Presidente-- Waldeck Ornelas, Relator- Valmir Campelo- Lú
cio Alcaotara - Bello Parga - Lucidio Portella - Onofre Qui
nan - Benedita da Silva - Carlos Wilson - Mauro Miranda -
LeOmar--Quintanilha -José AlVeS - Ronaldo Cunha Lima -
Marluce Pinto -Coutinho Jorge. 

~-PARECER N• 539, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n° 285, de 1995, (n° 862, de ]4..g..95, na 
origem) do Senhor Presidente da Rq>ública.. encami
nhando ao Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a "contratação de operação de crédito ex
terno, com garantia da União, no valor equivalente a 
até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares 
norte--americanos), junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, desti
nada ao financiamento pardal do Projeto de Conser
vaç@o e Reabilitação Ambiental da Companbia Vale 
do Rio Doce - CVRD". 

Relator: Senador Arlindo Porto 
O Senhor Presidente da República encaminhou para exame 

do Senado Federal proposta para que seja autorizada a contratação 
de operação de crédito extern-o, com garantia da União. no valor 
equivalente a até USS SO.OOO;CXX>.OO (cinquanta milhões de dóla
res norte-americanos), junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento BIRD. destinada ao fmariciamento par· 
cial do Projeto de Conservação e Reabilitação Ambiental da Com
..panbia Vale do Rio Doce- CVRD. 

A Mensagem vem acompanhada da. Exposição de Motivos 
n• 298/MF, de II de agosto de 1995. do Ministro de Estado da Fa

. zenda, do Parecer n° 789195, da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. do Parecer no 171, de 25-5-95. da Secretaria do TeSOuro 
Nacional. do Parecer FIRCE 95-119, de 16 de junho de !995. do 
Banco Central do Brasil, da minuta do contraio de empréstimo a 
ser fiiiD.ado entre a Companhia V ale do Rio Doce e o Intertiacio
nal Bank for Reconstrucúon and Development e da. minuta do 
contrato de garantia a ser f:tnnado entre a Repj.büca Federativa do 
Brasil e o Internationai Bank for Reconstruction an Developm.ent 

O Projeto em questão tem os seguintes objetivos: 
a) a assistêncià aOs inVC:stinieniós em Pro&ramas ambientais 

de alta prioridade da CVRD; 
b) a assistência às mudanças nos sistemas e procedimentos 

necessários ao reforço das políticas e gerenciamento ambiental~ e 
--c) o alívio do impacto ambiental e sociã.J de algumas opera

ções da CVRD e de empresas que atuam na área. em particular DO 

corredor de Carajás e parte de sua área de influência. 
O custo total do Projeto foi estim.ado em USS 109.92 mi

lhões. a serem desembolsado$ nQ prazo de 5 (cinco) anos. sendo 
45% dos recursos fmanciados pelo BIRD e o restante aplicados 
pela CVRD e emPresas coligadas, como contrapartida. 

Segundo Parecer-da Secretaria do Tesouro Nacional, o Pro
jeto foi identificado como passível de obtenção de fma.nciame-nto 
externo pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). 
sendo tal decisão homologada pelo então Sr. Ministro da Economia. 
Fazenda e Planejamento, mediante a Recomendação n• 71, de 5-6-9 I. 

De acordo com a minuta contratual do empréstimo a ser 
contratado pela CVRD. são as seguintes as principais condições fi. 
nanceiras da. operação: 

Devedor: Companhia Vale do rio Doce-CVRO. 
Garantidor: República Federativa do Brasil. 
Credo_r:; Banc.o Internacional para Rec.onstrução e Desen

volvímen.to- BIRD. 
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Juros: L1bor Je 6 ~:>el:iJ m<-ses para dólares, a1.Tesdda ou 
rcduLJda pela Margem Médw. (Averagc 1\largin). acreS<..·lda de 
"spreaJ" de 0.5% ao ano. Poderá, a etitério do Banco, ser aplicado 
um redutor de 0.35% ao ano sobre a taxa de juros, concedido para 
os tomadores que manlêm o pagamento em dia. 

J{argem Medta (Average Margin) sigrufica a: margem rné· 
dia r,.,mdcrada para o semestre prc..·edente aos _dias 15 de janeiro e 
15 de JUlho. conforme for o caso, entre: _ _ __ 

a) o i.'USto dos empréstimos em aben<, do Banco ou partes 
destl!s akx:ados para a i.'aptação de recursos para empréstimos em 
dólares; e 

b) a Libor em dólar. 
Para cada periodo de juros onde a) exceder b), a Margem 

Média será adicionada aos juros. Para cada período de juros onde 
b) exceder a), a Margem Média será deduzida da taxa de juros. A 
Margem Média será determinada e informada pelo Banco; 

Commitment fee: 0.75% ao ano sobre o valor não desem
holsado. contados a partir de 60 (sessenta) dias após a data do 
cootraw. · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 93, DE 1995 

A\,ltQri.za a Companhia Vale do Rio Doce -
CVRD, a contratar operaçãõ de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$50,000,000.00 (cinqüfmta 
milhões de dólares norte-americanos), junto ao Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento- BIRD, com garantia da União. 

O Senado -Federal resolve: 
An. !° Fica a Companhia V ale do Rio Doce- CVRD. auto-

- rizada. nos termos da R~solução 96. de 1989. a contratar operaçãl) 
de crédito externo. com garantia da União, no valor equivalente a 
até US$50,000.CXXI.OO (cinqUenta milhões de dólares norte-amen
canos). junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento- BIRD. 

Parágrafo único. -os recursos objeto da operação de crédito 
destinãm-se ao PrOjeto de Conservação e Reabilitação da CVRD. 
que prevê, entre ootras iniciativas, Gl alivio do impa.clO a.mbtental e 
social de algumas operações da CVRD e de empresas que aruam 
na área. em particular no corredor de Carajás e pane de sua área 

Condições de pagamento: de influência. - - ------
- do Principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais. iguais e Art. 2o Fica a República Federativa do Brasil autorizada a 

consecutivas. vencendo-se a primeira em l5 de janeiro de 2001 e a conceder garantia à operação-de Crédito extemo·refe-1-ida no an. JO 
última em. 15 de julho de 2010~ desta resolução. 

-dos Juros: semestralmente vencidos. em 15 de janeiro e Art. 3° As condições fmanceiras básicas da operação de crê-
em 15 de julho de cada ano; dito externo a ser garantida pela União s.ão as seguintes: ---

- da "Commitment Cbarge": semestralmente vencida. Devedor: Compa.Db.la Vale do Rio Doce- CVRD. 
em 15 de janeiro e em 15 de julho de cada ano. Garantidor: República Federativa do Brasil. 

Obs: as datas estipuladas para repagamento p<Xierão ser Credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da assinaru- Yolvim.ento- BIRD. 
ra do contrato. Juros: Ubor de 6 (seis) meses para dólares, acrescida oure· 

Relativamente às condições fmanceíiiS:COllioime esclarece dui:ida pela Margem Média (Average Margin), acrescida de 
o Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, o Projeto está incluí- spr-ead de 0.5% ao ano. Poderá, a critério do Banco, ser apücado 
do no Plano Plurianuai (Lei n° 8.443 de 25-7-92). no subprograma um redutor de 0,35% ao ano sobre a taxa de juros, concedido para 
de Controle da Poluição. e os recursos provenientes da operação os tomadores que mantêm o pagamento em dia. 
de crédito constam do Programa de Dispêndios Globais (PDG) de _ Margem Média (Average Margin) significa a margem 
1995 da CVRD~ Foi informado, adicionalmente, que a CVRD en- média ponderada para o semestre precedente aos dias 15 de janei
contra-se em dia com a documentação mencionada no Decreto n° ro e 15 de julho, conforme for o caSo, entre: 
99.627/90 e que a operação está contida nos limites de endivida- a) o custo dos empréstimos em aberto do Banco ou partes 
mento de que tratam os artigos 2°. 3° e 4° da Resolução 96/89 do destes alocados para a captação de recursos para emprêstimos em -
Senado Federal. · dólares. e 

Segundo Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Na- b) a libor em dólar. 
cional. a minuta de contrato contém cláusula's admissíveis, se- Para cada periodo de juros onde a) exceder b). a Margem 
gundo a legislação brasileira, tendo sido observado o disposto Média será adicionada aos )lros. Para cada periodo de juros onde 
no artigo 5° da Resolução %/89: dO Senado Federai que veda OJ exceder a), a Margem Média será deduzida da taxa de juros. A 
disposição contratual de natureza politicà. atentatória à sobera- Margem Média será determinada e informada pelo Banco. 
nia nacional e à ordem pública. contrária à COnstituição e às Commitment Fee: 0.75% ao ano sobre o valor não desembol-
leis brasileiras. bem assim que implique colnpensação automáti· · · sado,-contados a partir de 60 (sessenta) ruas após a data do contrato. 
ca de débitos e créditos. . _ . ____ Condições de Pagamento: 

O mesmo Par::cer da Proc~radona Geral da Fazenda. N~c1o- _ do principal: em 20 (viole} parcelas semestrais. iguais e 
nal declara que as clausulas que mtegram o contrato de garantta da consecutivas, vencendo-se 3 primeira em 15 de janeiro de 2001 e a 
União ern. favor da_ CVRD não atribuem ao !esouro Nacion~l ri~- __ última em 1.5 9-ejulbo de 2010: 
cos supenores àqueles normalmente assum~dos em operaçoes Já _ dos juros: semestralmente vencidos em 15 de janeiro e 
contratadas com agênci~ oficiais estrãn~eir~. . . . em 15 de julho de cada ano; • 

Co~forme entendimentos_ e neg~.~~~~JUDto a Compa~in~ -.da Commitment Charge: semestnlmente vencida, em 15 
Vale .~o Rto ~ (C";RD), ficou acordado q~e a contra~~ua a de janeiro e em 15 de julho de cada ano. 
garanua .d~}-!m_ao sera representa?a por receitas operãC!Ooa!s de Obs: As datas estipuladas para repagamento poderão ser 
sua subs1d1ana mtegral Vale do R1o Doce Navegação S/ A- DO- prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da assinam
CENA VE. no montanr.e das otrigações da referida operação. com ra do contrato. 
me~s:mo de débi.to auto~iC:O em contas de ~e~sito. a ser ope- Art. 4o A autorização o:::mcedida por esta resolução deverá ser 
raciOnalizado com mtervemencta do Banco do Brasil S/ A. exercida num pmw de 540 Was Contados da data de su.i p.~blicação. 

Diante do exposto, recomendamos o acolhimento da pre- Art. 5o Esta resolução entra em vigor na data de sua pub!i-
sente Mensagem nos tennos do seguinte: cação. 



38 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de_l995 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1995.- GilbcrtQ Mi· 
randa. Pres.idecte- Arlindo Por1o, Relator- Eduardo Suplicy
Pedro Piva- Geraldo Melo- Valmir Campelo- llcl.lo Parga
Jonas Pinheiro- Fernando Bezerra- Freitas Neto- Francel.i· 
no Pereira - Nel .. Suassuna - João França - Lauro Campos -
Vilson Kleinübing- Sebastião Rocha- Luiz Alberto de Olivei
ra- Beni V eras. 

PARECER N' 540, DE 1995 

Da Comissão de Educação? sobre o Projeto 
de Lei do Senado D

0 106, de 1995, de autoria do Se
nador Odacir Soares, que "dispõe sobre a criação 
do "Dia Nacional do Seringueiro" e dá outras pro
vidências". 

Relator: Senadora Marina Silva 
O Projeto de Lei do Senado n° 106. de_ 1995, de autoria do 

nobre Senador Odacir Soares, cria o "Dia Nacional do Seringuei
ro", _data a ser anualmente comemorada no dia 20 de janeiro. 

Em exame na "Comissão de Educação do-Seiiado Federal, 
aguardando decisão terminativa, o Projeto em tel_a não recebeu 
emendas no prazo regimemal. 

O Projeto de Lei do Senado n° 106, de 1995. defme como 
~ objetivo principal a possibilidade de se comemorar oficial
mente. a data de uma das mais abnegadas e persistentes categorias 
profissionais do País. Merece destaque o empenho do ex-senador 
Jorge Kalume (AC), na tentativa de homenagear esta categoria, 
quando em 1980 apresentou Projeto de Lei similar. 

Sem nenhum favor, p:xle-se afrrma.r que o seringueiro é um 
herói da brasilidade. Sua atividade, exercida na solidão das matas 
amazônicas. fez crescer a Pátria em todOs os sentidos. Economica
mente, deu força e estabilidade ao pericxio inicial da República, 
-quando a borracha chegou a igualar-se ao café n~ exportações 
brasileiras. Geograficamente, estendeu as ffoiiteici.s-ao Brasil para 
o oeste, enfrentando com bravura a guerra e as tentativas de con
trole externo da região amazônica. 

Mas o seringueiro não é apenas um herói do passado. É im
portante ressaltar a peculiar caracteristica de sua atividade, como 
tão bem o faz a Justüicação do Projeto de Lei em exame. Trata-se, 
na verdade, de uma tecnologia patrimonial. com todo um' procedi
mento criador de matrizes culturais, _baseada em uma estratégia de 
sobrevivência harmônica em relação ao meio em· que se desenvol
ve, explorando os recursos naturais sem de~dá-los. Num mo
mento em que toda a humanidade volta-se para o ideal de um de
senvolvimento económico equilibrado, capaz de garantir as condi
ções de vida no planeta para as fuo.uas geraçê)es, o extrativis:m("\ do 
seringueiro. antes considerado primitivo e ultrapassado, revela seu 
potencial de adaptação aos novos tetnp:>s e a sua importâncía para 
o futuro. 

Dessa forma, a viro.Jde do Projeto em epígrafe, do ponto de 
vista do mérito, é inequívoca. Ademais, reverencia-se a figura des
se admirável uabalbador no dia em que se comemora o santo de 
sua particular devoção - São Sebastião-, em respeito às suas mais 
Cl'lras crenças. 

Criando condições. portanto, por via legislativa, para se 
imortalizar uma classe digna do reconhecimento nacional, o Proje
to de Lei da_Senado 0°106, de 1995;-é favraáõ em boa técnica le
gislativa e se coach.ma aos ditames constitucionais. preenchendo, 
nesse sentido. os requisitos ne<:essários à sua aprovação. 

Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995.- Roberto Re
quião, Presidente - Marina Silva, Relatara - Martuce Pinto -
Lauro Campos - Jader Barba lho - Jefferson- Peres - W aldeck 
Omelas- Bdlo Parga -José Bianco - Lúcio Alcântara -José 
Fogaça- Íris Rezende- Gerson Camata- Coutinho Jorge. 

PARE<.:ERN"541,DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n° 127, de 1995, de autoria do Senador 
Lauro Campos, que "padroniza o volume de áudio 
das transmissões de rádio e televisão nos espaços de
dicados à propaganda e dá outras providências". 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira 

I - Relatório 

Vem a exame da Comissão de Educação o Projeto di Lei 
do Senado D0 127. de 1995, que "padroniza o volume de áudio das 
transmissões de rádio e Lelevisão nos espaços dedicados à propa
ganda e dá outras providências". 

Trata a matéria de evitar o surgimento de mecanismo subli
minar de reforço persuasivo em mensagens comerciais. nos inter
valos da programação de televisão, notadamente aU'avés do expe
diente de aumento de volume de audição. em algumas peças co
merciais. 

Justifica o Autor sua propositura com a seguinte argumentação: 

''Embora tenha passado. a princípio. pon:iefeito 
dos receptores, a COI:lSistêncía do fenômeno já fornece 
indícios de que tem ouU'a origem e intenção: a explora
ção comercial de um sutil artifício subliminar, destinado 
a ampliar o poder de mobilização das mensagens veicu
ladas no rádio e oa televisão. 

''Referimo-nos à constitã.ção de que cada vez 
mais, freqüentemente emissoras e anunciantes elevam o 
volume de sua mensagem, colocando-a em patamar con
sistentemente acima das demais. Feito de forma sutil, o 
artificio funciona como um reforçador de atenção, uma 
vez que o volume daquela propaganda fica mais alto que 
a prôg:ri!ç::iaÇãb-Ilorinal e mesmo que as oulr.l.S publicidades. 

''E certo que não se pode padronizar os volumes 
no senúdo de achatá-los por completo, mesmo porque 
na vida real os níveis dos ruídos à nossa volta são dife
renciados e dinâmicos. No entanr.o. percebe-se, já. que o 
mecanismo-pode ser e é Utilizado de forma a priVilegiar 
esta ou aquela mensagem comerciaL 

"Buscou-se, como providência preliminar. junto 
ao Ministério das Comunicações a norina técnica- que 
disciplinasse a questão, chegando-se à conclusão que 
esta não existe, ou não é do conhecimento dos técnicos 
mais especializados na área. Diante de tal constatação, 
decidimos provocar a ação e intervenção das áreas Lécni
cas do Poder Executivo. ligadas à radiodifusão de sons e 
imagens no sentido de eliminar no nascedouro a prática 
que ora começa a proliferar." 

O presente projeto, passível de decisão terminativa. esteve à 
dis"pDsição dos Senhores Senadores, na secretaria da Comissão, 
para recebimento de contribuições, não tendo sido emendado no 
periodo regimental. 

fi - Voto do Relator 

Diante do exposto, verifica-se que o conteúdo do prOjeto 
destina·se a disciplinar a área nevrálgica do processo de relacio
namento do mercado prcxiutivo com a sociedade, evit.a.ndo even
tuais abusos. 

O desconhecimento técnico dos mecanismos pelos quais se 
obtém a_ equalização em decibéis dos volumes sonoros emitidos 
pelos aparelhos receptores leva o Autor a transferir. mediante a 
presente Norma, a responsabilidade para a área técnica do Poder 
Executivo. obrigando-a a criar ou recuperar as fenamentas de con-
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trole necessárias à obtenção do resultado prec-onizado pelo Legis
lador. Parece-nos ser este um mecanismo legítimo. pelo qual o Le
gislador protege a sociedade de desvios e abusos oriundos da dinâ
mica do uso dos meios de comunicação de massa. 

Diante do exposto. posicionamo-nos a favor do presente 
Projeto de Lei n° 127. de 1995. recomf:ndando a meus pares que 
lbe garantam a prosperidade. 

Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. - Roberto Re
quião, Presidente - Epitácio Cafeteira. Relator- Coutinho Jor
ge - Jader Barbalbo - Marluce Pinto - José Bianco - Lauro 
Campos - Autor - Jefferson Péres - Lúcio Alcântara - José 
Roberto Arruda - Gerson Camata - BeUo Parga - João Rocha 
-José Fogaça - !ris Rezende- Waldeck Ornelas - Marina Silva. 

PARECER S' 542, DE 1995 

Da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Lei do Senado D0 144, de 1995, que "declara feriado 
nadonaJ o dia 20 de novembro, destinado às reme
morações Qo tricentenário da morte_ de_. Zumbi dos 
Palmares". 

Relator: Senador José Bianoo 
O Projeto de Lei do Senado n° 144. de 1995, apresentado 

pela nobre Senadora Benedita da Silva. dispõe sobre a r1Xação do 
dia 20 de novembro de ! 995 como feriado nacional, em ca;nemo
ração ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Já cele
brado pela comunidade afro-brasileira como Dia Nacional da 
Consciência Negra. a data deverá ser comemorada, no presente 
ano,emtodo_oPaís. -- ---- - -------

Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal. o 
projeto em tela não recebeu emendas no prazo regimental. 

A proposição vem, muito oportunamente, inserir no rol dos 
grandes acontecimentos da hístoriografra nacionai a celebração âo 
tricentenáriO da morte de Zumbi, em atendimentO à Lei Maior, que 
prevê, no§ 2° do art. 215. a fuação, por v la legislativa, das datas 
memoráveis dos diferentes grupos étnicos que integram a naciona

. lidade. 
O 20 de novembro, celebrado pelos grupos afro-brasileiros, 

ganha. com o tricentenário da morte de seu herói, o caráter de "alta 
significaÇãO" referido J:elo texto constitucional, na medida·em que, 
cessa ocasião, no corrente ano, toda a Nação voltar-se-á para are
verência a urili das mak marcanteS-fíguras da nossa trajel6ria h is- -
tórica, figura que encarna a luta e a determinação da raça negra em fa- -
vor do reconhecimento do seu efetivo papel na conSolidação do País. 

Com o Quilombo dos Palmares, Zumbi erigiu nas Alagoa 
um legítimo monumento da luta em favor õa independênCia. da 
igualdade e da democracia, ensaiando um Óovo modelo de socie
dade e estabelecendo uma referência cultural para os povos da 
América Latina. 

A trajetória de Zumbi dos Palmares tem sido uma das legíti
mas bandeiras de todos aqueles que lutam em favor dos direitos 
fundamentais da pessoa humana e são incontáveis as reivindicaçõ-
es por sua inclusão na nobre galeria dos que, por seu trabalho e 
seu exe.mplo. constituem incontestes símbolos pátrios. · 

E mister mencionar, ainda. que este gesto contribuirá. tam
bém. para a correção tardia, p:rrém oportuna, de uma lamentável 
distorção, quando o preconceito_ racial alijou da historiograftit Ofi
cial os fatos relevantes que o presente projeto de lei resgata. 

A eleição do tricentenário da morte de Zumbi. como feriado 
a ser comemorado. no presente ano, em todo o PaíS; confere- ao 
episódio de resistência dos Palmares uma dimensão justa, ootor
gando-Ibe oficiali:nente o caráler de dado funda:nlental da memória 
histórica brasileira, contribuindo para que cada cidadão incorpore 
o fato e a sua significação ao seu re-pertório cu I rural. 

Como tão bem ressalta em sua justificação. a presetite pm
posição contribuiria, de igual forma. para conferir a Zumbi dos 
Palmares a estawra cívica de Tiradentes, ecquanto herói eh Inde
pendência. 

Por seu indiscutível mérito e por entendermos que o Projd.o 
de Lei do Senado n° 1-44. de 1995. atende aos requisitos de consti
tucionalidade e juridicidade, pronunciamo-cos favoravelmente à 
sua aprovaçào. nos termos da emenda de redação que apresellta
mos a seguir. objetivando_a5ndusão, na ementa, da data exata do 
feriado proposto. fazendo constar a obrigatória referência ao cor
rente ano de 1995. 

EMENDA N" 1-CE 

A ementa do Projeto de Lei do Senado D 0 144, de 1995, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Declara feriado nacional o dia 20 de novembro 
de 1995._destinado às comemorações do tricentenário da 
morte de Zumbi dos Palmares." 

Sala dllS Comissões, 24 de agosto de 1995. - Roberto R e-
- quião. Presidente --José Bianco, Relalor - Jader Barbalho -

Marluce Pinto - Marina Silva - Lanro Campos - Gerson Ca
mata - Jefferson Peres - João Rocha - José Fogaça - BeDo 
Parga - Waldeck Ornelas - Lúcio Alcântara - José Roberto 
Arruda- Coutinho Jorge. 

TEXTO FINAL DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 144, DE 1995 

- (Da Senadora Benedita da Silva) 

Declara feriado nacional o dia 20 de oovembro 
de 1995, destinada às comemorações do triceuteoálio 
da morte de Zumbi dos Palmares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica declarado feriado o dia 20 de novembro de 

1995. destinado ãs celebrações do Tricentenário de Zumbi dos 
Palmares . 

Art. 2" A data em apt:eÇO. inserida no calendário dos aconte
cimentos nacionais, será comemorada em todo o pais. 

· Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disjX)sições em contrário. 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. - Senador Ro

berto Requião, Presidente da Comissão de Educação. 

PARECER N' 543, DE 1995 

Da Comissão de Educação, ao Projeto de Lei 
do Senado n° 157195., de autoria do Senador Carlos 
Patrocínio que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escula Técnica Federal de Muricilândia, no Tocantins. 

Relator: Senador João Rocha 

I - Relatório 

O projeto do nobre senador Carlos Patrocinio autoriza o Po
der Executivo a criar no município de Murid.lândia. no Tocantins, 
uma escola técnica federal. que manterá cursos profissiooalizantes 
de c.ível médio, "destinados à formação de: téciricos para atender às 
necessidades sócio-económicas da região". - ---- - -

A pt'Oposição reconhece a exigência de consignação orça
mentária da União para a criação do estabelecimento de ensino, 
assim como a Úliciai.iva exclusiVa do Presidente da República na 
criação de cargos, funções e empregos necessários à implantação e 
funcionamento ôa :rCferida escola.. -- - - -- ---

Argumenta o Parlãmentar, em sua justificação, que-o lnais 
novo estado da federação ''está passando por um vertiginoso cres· 
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clmenw populal..·ional e de atividades económicas, sociais e admi
nistrativas". Além disso, até o momento. o Tocanúns só dispõe de 
um estabelecimento proflssiooalizante em nível de 2° grau. a Esco. 
la Agrotécníca Federal de Araguatins. 

O- Voto 

A proposta não fere dispositivos constitucionais. 
Quanto ao mérito. devemos observar que a acolhida desta 

proposição pode representar mais um passo na e1tpansão do ensino 
técn.ico-profiSsiOnã.lizante no País. 

Por essas razões. somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995.- Roberto Re. 

quião, Presidente- João Rocha, Relator- Marluce Pinto- Lau
ra Campos - Jefferson Peres - Marina Silva - lris Rezende -
Waldeck Ornelas- José Biaoco- Gerson Cilmãta- José Foga
ça -BeiJo Parga- Lúcio Alcântara- Coutinho Jorge. 

PARECER N" 544, DE 1995 

Da C.omissão de Educação, ao Prejeto de Lei 
do Senado 0° JSMS, de autoria do Senador Carlos 
Patrocínio, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Miracema do Tocantins, 
no Tocantins. 

Relator: Senador João Rocha 

I- Rdatório 

O projeto do nobre Senador Carlos Patrocínio autori,z.a o 
Poder Executivo a criar oo município de Miracema do Tocantins, 
no Estado do Tocantins, uma escola técnica federal, que manterá 
c:ursos proflssiona.li..zantes de nivel módio, destinados à formação de 
técnicos para atender às necessidades socioeconômicas da região. 

A proposição reconhece a exigência de consignaçào orça· 
mentária da União para a criação do estabelecimento de ensino, 
assim como a iniciativa exclusiva do Presidente da República na 
criação de cargos, funções e empregos necessários à-implantação e 
funcionamento da referida escola. 

Informa o Parlamentar. em sua justificação, que Ô riii.:mici
pio de Miracema do Tocantins, por sua posição central. foi capital 
provisória do Estado durante os anos de 1989 e 1990. ã~ a inau
guração de Palmas. Não obstante issq •. _nã9dispõe de nenhum esta
belecimento de 2° grau em nível técnico-fiOliSSíohalizaD.te. 

Ademais. alega que "a demanda por profissionais de nível 
médio cresce, rapidamente, em várias áreas: administração, eletrô
nica, eletricidade, construção civil, telecomunicações. mineração, 
c-omputação e tantas outras". -· __ -- ---

II- Voto 

A proposta está em acordo com os dispositivos constitucionais. 
Devemos observar. JXlf outro lado, que o Programa de Ex

pansão e Melhoria do Ensino Técnico (Protec), do Minístério da 
Educação. iniciado em 1986. ainda boje se encontra aquém das 
metas inicialmente previstas. Haveria. portanto, razão para estimu
lar a implantação de escolas técnicas iiO País. 

Além disso, oas regiões com recente expansão da fronteira 
de ocupação, que é o caso do Tocantins, o problema do desenvol
vimento é sentido de maneira mais acenOJ.ada. Tendo em vista que 
a produção econômica modema se assenta em bases tecnológicas 
de alto nível, o modo tradicional e aleatório de formação do traba· 
lbador só aprofundaria ainda mais as desigualdades regionais. 

Embora a escola técnica não possa. por si só, fazer reverter 
todas as dificuldades relativas ao desenvolvimento das regiões 
mais pobres do País, tem grande iiDfX'I'1ância na formação dos j~ 
vens: não só lhes dá formação profissional. mas também opera a 

dtfusã.~..• de novo:; t'<.mhe~lmentos. $endo instrumenlo de trun.sfcrên· 
.:ia e disseminação de tecnologia. 

P~..K tais razões ... ·otaruos favoravelmente ao projeto. 
Sala das. Comissões. 24 de agosto de 1995. _ Roberto_Re. 

quião, ~sidente _ João Ro4::ha, Relator _ Lúcio Alcântara _ 
Marluce Pinto Lauro Campos Marina Silva Jader Bar
balho _ Bello Parga _ Leomar Quintanilha _JOsé Fogaça _ 
I ris Rezende _Coutinho Jorge_ José Bianco _ Waldeck Orne· 
Ias Gerson Camata. 

PARECER N"" 545, DE !995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316. de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga permissão ao Si.o;tema R B de Comunicação 
Ltda. para explorar seniço de radiodifusão sonora 
em freqüêocia modulada, na cidade de ltumbiara. 
Estado de Goiás. 

Relator: Senador I ris Rezende 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo 0° 58, de 1993 (n° 316-B. de 1993, na Câmara dos De· 
putados). que "aprova o ato que outorga permissão à entidade Sis
tema RB de Comunicações Ltda. para explorar canal de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Irumbiara, Cs· 
tado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 485. de 1992. o ·en. 
tão Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria n° 143. de 13 de março de 1990. que outorga 
permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 49. inciso XII. combinado com o § 1° do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a CO!JlPOSição ac-ionária do e~endimento 
Sistema RB de Comunicação Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 
Delfmo Damas -Soares 
Francisco Lopes Romero Filho 
Francisco José Pinheiro 
To tal de Cotas 

C o tas de Participação 
1.200.000 
1.200.000 

600.000 
3.000.000 

O presente projeto foi exariliriado pela ComisSão de Ciência 
e Tecnoiogia. Comunica-çãO e IriíôrinátíCa da Câmara dos DePuta· 
dos, tendo recebido parecer favorável de -;eu Relalor, Deputado 
Pinga Fogo de 9liveira, e a aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o projeto foi considerado jurldico. constitucional e vaZãdo 
em boa técnica legislativa. comra o voto do Deputado Hélio Bicudo. 

2 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos atos que outorgam e renovam concessão. permissão ou 
autorização para que se Ciea.item serYíÇos de rãdiodifusão sOirOra 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos tennos 
do art. 223 da Constituição Federal, -deve obedecer, -nesta CaSa-do 
Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Res_olu
ção SF n° 39, de 1992. Essa norma interna elenca uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela entidade preten
dente, bem como pelo Ministério das ComunicaçõeS, e que devem 
instituir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 58, de 1993, evidenCia o Cumprimento das foi-rllàli
dades estabdecidas na Resolução n° 39/92. ficando caracterizado 
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que a empresa Sistema RB de Comunicação Ltda. a1endeu a todos 
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da per· 
missão, opinamos pela aprovação do ato, na forma dO Projeto de 
Decreto Legislativo D0 ss: de 1993, originário da Câmara dos ·oe. 
putados. 

Sala das Comissões. 24 de agosto _de 1995. - Roberto Re-
quiã~ Presidente - his Rezende, Relator - Marluce Pinto -
Lauro Campos- Marina Silva (abstenção) --João Rocha
José Bianco- Waldeck Orndas- Coutinho Jorge - BeUo Par* 
ga- Lúcio Alcântara -José Fogaça-- Gerson Camata - Leo~ 

mar Quintanilha- Jader Barbalho. 

PARECER N' 546, OE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo D0 41, de 1994 (D0 361193, na Câ* 
mara dos Deputados), que "aprova o ato que outorga 
permissão a Mattos, Andery e Santos Ltda., para ex* 
plorar serviço de radiofusão sonora em freqüêocia 
modulada na cirl4de de Itarantim, E:ti:adõ da Bahia". 

Relator: Senador Waldeck O ruelas -

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 41, de !994 (n' 361-B/93. na Câmara dos Deputa' 
dos), que 11ar.rova o ato que outorga permissão à entidade Mattos, 
Andery e Santos Ltda .. para explorar canal de radiodifusão sonora 
em freqüência mcxiulada na cidade de lta.rantim. Estado da Bahia''. 

Por meio de Mensagem Presidencial n° 484, de 1992, o en· 
tão Presidente da República submete ao CongreSso Na.CíonafO-ato 
constante da Portaria n° 142. de 13 de março de 1990. que outorga 
permissão para explontção de canai de radiodifusão sonora. nos 
termos do art. 49, inciso XII. combinado com o § 1 o do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do empreendimento 
Manos. Andery e Santos Lida.: 

Nome do Sócio Cotista 
Clóvis Silveira Maa.os 
Maria Cristina A: Manos 
Gíleade dos Santos Manos 
Total de Cotas 

Cotas de Participação 
4.000 
1.000 
1.000 
6.000 

O presente projeto foi examinado J)ela Comissão-de Ciência 
e Tocnolgia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos. tendo recebido parecer favorável de s~ relator, Deputado 
José Vicenle Brizola. e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque· 
la Casa. o Projeto foi considerado juriclico, constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. contra os votos dos Deputados José 
Dirceu e Hélio Bicudo. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação. pelo Congresso Nacio
nal, dos ates que outorgam e renovam permissão ou autorização 
para que se executem seiViços de radiodifuSão sonora e de sOns e 
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 
da Constituição Federal. deve obedecer, nesta Casa do Legislativo. 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, 
de 1992. Essa norma interna elenca uma- Séi:le·ae in1'0Imações e· 
exigências a serem cumpridas pela eDiidade pretendeDle, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o 
processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 41. de 1994 evidencia o cumprimento das formali-

Jades estabelecidas na Resolu~.ão n' J':il/92. ficando caracteriia"cio 
que a empresa Manos. Andery e Santos Ltda. atendeu a tcxios os 
requisitos técnicos e legais para babilita.r-se à ootorga da permis
são, opínamos pela aprovação do ato. c.a forma do Projeto de Decreto 
Legíslativo o.041. de 1994, originário da Câmara~ Deputados. 

Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. -
Roberto Requião, Presidente - Waldeck Ornelas, Relator 

- Marluce Pinto- Laura Campos - Marina Silva. Abstenção
João Rocha - José Bianco - Bello Parga - Jader Barbalbo -
Lúcio Alcântara - Coutinho Jorge - José Fogaça - Leomar 
Quiotanilba- Gerson Camata. 

PARECER N' 547, DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 034, de 1994 (n° 338. de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re· 
nova a permissão autorizada à Rádio Pampeana 
Ltda., para explorar serViço de radiodifusão sonora 
em.., freqüêocia moduiBda na cidade de Uruguaiana, 
Estado do Rio Grande do Sul". 

Relatora: Senadora Emília Fernandes 

I - Relatório 
- - - -- -

Chega a esta Comissão, para parecer. o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 034. de 1994 (n° 338-B, de 1993, na Câmara-dos 
Deputados). que "aprova o ato que renova permissão à entidade 
Rádio Pampeana Ltda... para explorar canal de radicxiifusão sonora 
~m freqüência modulada na cidade de Uruguaiana. Estado do Rio 
Grande do Sul". 

Por meio da Mensagem Presidencial o0 322, de 1992, o_.eo
tão Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria D

0 55. de 22 ~ junbo de 1992, que renova 
permissão para eX'ploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 49. inciso Xll. combinado com o _§ I o do art. 223 _9.a 
Constituição Federal. 

É a seg1,1inte a composição acionária do empreendimento 
Rádio Pampeana Ltcla.' 

-Nome do Sócio Cotista 
Paulo Antonio Mendez Sant'ana 
José Pedro Mendez Sant'ana 
Luiz Car-los Mendez Saot'aoa 
Total de Cotas 

Cotas de ParticiPaÇão 
313.600 

3.200 
3.200 

320.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Cõmtinicação e Infonná.tica da Câmara dos Deputa· 
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Roberto Campos, e apruvação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque· 
la Casa, o Projeto foi considerado juridico,=coostitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exaine e apreciação. pelo Congresso Nacio
nal, dos atos que outorgam e renovam concessão ou permissão 
para que se executem serviços de radiodifusão sonoca e de sons e 
imageils. praticados pelo Poder Executivo, nos terr1.os do art. 223 
da ConstitUição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo. 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF no 39. 
de 1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e 
exigências a serem cumpridas pela eDiidade preteodeme. bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o 
processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 
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Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha n PDL n° 34. de 1994 evidencia o cumprimento das formali
dade estabelecidas na Resolução D0 39/92. ficando caracterizado 
que a empresa Rádio Pampeana Ltda. atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão. opi
namos pela aprovação do ato, na fonna do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 34. de 1995. origi.oário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995.- Roberto Re-
quião, Presidente - Emília Fernandes, Relatara - Marina Silva 
- José Bianco - Lauro Campos - Iris Rezende - Marluce Pinto 
-Coutinho Jorge- Lúcio Alcântara- Waldeck O melas- Ger· 
son Camata - José Fogaça - José Roberto Arruda - Jader 
Barbalho- Leomar Quintaoilha- João Rocha. 

PARECER N" 548, DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo 078, de 1994 (n" 384, de 1994, na 
Câmara do Deputados), que "aprova o ato que ou
torga permissão ; Rádio Sucesso Ltda.. pilra explorar 
serviço de radiodifusão sonora cm freqüência modu
lada na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Gran
de do Sul". 

Relator: Senador José Fogaça 

I -Relatório 

Cheg~Cã-Csta Comissão. para parecer. o Projeto de Decreto 
Legislativo 078, de 1994 (n• 384-8, de 1994, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga permissão à entidade Rá
dio Sucesso Uda, para explorar canal de radiodifusão sonora em 
freqüência m<Xiulada na cidade de Campo Bom. Estado do Rio 
Grande do Sul''. --

Por meio da Mensagem Prsidencial n° 473, de 1992, ()então 
Presidente da República submete ao Congresso NaciooaJ o ato 
constante da Portaria n° l23, de 13 de ma..rço de 1990, que outorga 
permissão para ex.ploração de canal de radiodifusão sonora. nos 
termos do art. 49, inciso XII. combinado com o § 1° do a:rL 223 da 
Consliwição Federal. 

É a seguinte a com.posição acionária do empreeudimento 
Rádio Sucesso Ltda: 

Nome do Sócio Cotist.a 
Noé Cardoso 
Bertoldo Lauer Filho 
Total de Cotas 

Cotas de Pârticipação 
270 
30 

300 

O presente projeto foi ex.aminado pe1a Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebeido parecer favorável de seu relator, Deputado 
A.rolde de Oliveixa, e aprovação unâninle daquela Comissão. 

Na Comissão tie Constituição e Justiçi e de Redação.d.aque
la Casa. o Projeto foi considerado jurídico. constituciooal e vazado 
em boa técnica legislativa.. contra os votos dos Deputados Edésio 
Passos, Mendes Ribeiro e José Genoíno. 

ll - Voto do Relator 

. O processo de exame e apyeciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos atas que outorgam e renovam concessão, permissão oo 
autorização para que se execulem senoiços de radicxlifusão sonora 
e de sons e imagens, prn.ticados pelo Pcxler Executivo. nos lermos 
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do 
Legislativo. às formaüdades e critérios estabeleçidos pela Resolu
ção SF D0 39, de 1992. Essa norma intema eleoca uma série de in
formações e exigências a serem cumpridas pela entidade preten-

dente. bem como pelo Minislério das Comunicações, e qUe &;~em 
instruir d processo submetido à análise desta Comissão de E<hlcaçk>. 

. Tendo em vistà que o ex.ame da documentação que acompa
nha o PDL n° 078. de 1994 evidencia o cumprim_ento das fonnali
dades estabelecidas na Resolução 39/92. 'ficando caracterizado que 
a empresa Rádio Sucesso Ltda atendeu a tcxios os requisitos tôcni
CO$ e legais para babililar-se à outorga da permissão, opinamos 
pela aprovação do ato. na forma do Projeto de D~to Legislativo 
n• 078, de 1994, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995.- Roberto R .. 
quião, Presidente - José Fogaça. Relator -- Lauro Campos -
Marluce Pinto - Marina Silva (Abstenção) - João Rocha -
Waldeck Ornclas- Coutinho Jorge- BeUo Parga- José Ro
berto Arroda - Jader Barbalbo - Gerson Camata - Leomar 
Quintanilba. 

PARECER N" 549, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a 
emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n° 174, de 1986, que •Dispõe sobre o fun· 
Cionameuto das clínicas que menciona •. 

Relator: Senador Luádio PorteOa 
O Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1980, de autoria do 

Senador Jutaby Magalhães, objetiva a regulamentação do funcio
namento das clínicas de emagrecimento e de tmtamento da obesi
dade, uma vez que essas acusam uma acenbJada proliferaçáo em 
número e técnicas e métodos terapêuticos, os quais nem sempre 
têm seus ~ltados cientificamente comprovados. expondo, dessa 
maneíra, a população a um fator de agravo à saúde, remetendo. 
por conseguinte. à necessidade de normatização da atividade como 
Dm meio, de colocar à disposição dos serviços de fiscalii:.açãÕ do 
Sistema Unico de Saúde os subsídios indispensáveis à sua atuação. 

Aprovada no âmblto do Senado Federal. a ~sição se
guiu para a Câmara dos Deputados. onde, na Comissão de Seguri
dade Social e Família, recebeu emenda visando ao seu aperfeiçoa
mento. com a alteração da ~ção de seu art.. 1°, de modo que a li
cença para o funcionameDr.o das clínicas 'de emagrecimento e trata
meD1o da obesidade passe a ser obtida junto às secretarias esta
duais e municipais de saúde e não mais no Ministério da Saúde, 
cOillo col}Stava do texto original, Uma vez que a implantação do 
Sistema Unico de Saúde ~vê a regionalização e descentralização 
das s-ções ccmo mecanismo de racionalização da. assistência à saú- -
de. E nosso entendimento que a adoção da emenda mosua-se noc=á
ria ao texto do Projeto de Lei. adequando-o à realidade do país. 

Em vista das mW<s expa~tas. """"" pela apuvaçiio da emaxla 
daCâmarn dos~ aoProjo:lode Lei doSenaOO n• 174, de 1980. 

-Sala das Comissões. 2A de agosto de 1995.- Beoi V eras, 
Presidente - Luádio Portclla, Relator - V alm.ir Campelo - José 
Alves - Lúcio Alciatara - Wakleck Ornelas ,... Bello Parga -
Carlos Wilson - Onofre Quioan - Beoedita da Silva - Leomar 
Quintanilba - Mauro Miranda - Mariuce Pinto - Ronaklo Cu
nba Lima- Marina SilvL 

PARECER N" 550, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre a 
Emenda da: Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado D 0 729 de 1984, que •acrescenta dispositivo 
à Lei D0 5.1979 de 3 de janeiro de 1967, que dispõe so
bre a proteção à fauna • . 

Relator: Senador Onofre Quinan 
A Emenda da Câmara dos_ Deputados, que ora ~_x.aminamos, 

altera a redaçào do parágrafo 3" dO ai1. 1• do Projeto de Lei do Se
nado que "acrescenta diqx>sitivo à Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 
1967. que dispõe sobre a proteção à fauna". 

O objetivo da referida Emenda é evitar a redundância c_ooti
da no fmal do parágrafo 3° do art. 1 o do mencionado Projeto de 
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1 , .. j, 1 •n•n.hl.. 1. pnts o que ~:,;~ quer dispor já está contemplado r..__, 
: ;1-.: . .' 7 l' .~ 1 Ja ! .e i 4uc se quer complementar. 

( 1 l't, 'IL'to de Lei do Senado sob exame acrescenta§ 3° ao 
111. ,; ·: !.t l.t>J. n·; 5.197/67. com a redação seguinte: 

''Art. 3° ........................... ~ ............•...... ~ ................ .. 

§ I"·····················································-··-·············· 
§ zo .................................................................... : .. . 
§ 3"' _() simples desacompaliliamenio de compro

vação de procedéncia de peles ou outros produtos de 
.mimais. nos carregamentos de via terrestre. fluvial oo 
marítima e aérea. que se iniciem ou transitem pelo País. 
~·aracteri7..ará. de imediato. o descumprimento do dispas
((' neste artigo; o que acarretará a sua apreensão, pela au
toridade competente. sem prejuízo das providências de 
nature7.a criminal." 

()m .. (l art 33 da Lef em tela díSpõe: 

"A autoridade apreenderá os produtos da caça 
e/ou da pesca bem como os instrumentos.utiliz.ados na 
infraçào, e Se estes, por sua naOJreza oo-volume. não pu
derem acompanhar o inquérito, serão entregues ao depo
sitário público local. se bouver. e, na sua falta, ao que 
for nomeado pelo juiz. 

Parágrafo único. Em se tratando de produtos pe
recíveis. p<>derão ser os mesmos doados a instituições 
cientificas. penais. hospitais e/ou casa de caridade mais 
próx.imas." 

E l) art. 27 prevê: 

"Constitui crime punível com pena de reclusão de 
2 (dois) a 5 (cinco) anos a violação do dis}X>sto oos arts. 
2". 3°~ 17 e 18 desta lei." 

Portanto. não é necessário repetir aquilo que já está disposto 
na referida Lei n" 5.197/67, razão pela qual a Emenda da Câmara 
dos Deputados dá a seguinte redação ao art. 1°, aperfeiçoando are
dação dl) PLS n" 72. de 1984: 

"Art. l" O arL 3° da Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967. 
passa a vigorar acrescido do seguinte§ 3": _ __ · 

''Art. 3o ........................... ~ .......................... -......... . 

§ 1 0··································-······-··-··-········: ............ . 
§ zo··-··-··········-··-·--··-··-·::._:_ ______ .. 
§ 3" O simples desacompanhamento de compro

vação de procedência de peles oo outros produtos de 
animais silvestres. nos carregamentos de via terrestre. 
nuvial. maritima ou aérea, que se .iniciem ou transitem 
pelo País, caracterizará. de imedialo, o descumprimento 
do disposto no caput deste artigo." 

Quanto ao mérito acerca da caracterização do desacompa
nhamento de comprovação de procedência dos produtos como 
dcsL-umprimento da proibição do comércio de espécimes da fauna 
-.ilvestre. inclusive prcxiutos. estamos plenamente de acordo. 

Diante do exposto. manifestamo-nos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões. 24 de agosto_ de 1995.- Beoi V eras. 

Presidente- Onofre Quinan. Relator- Coutinho Jorge- Ronal· 
do Cunha Lima- Waldeck Ornelas- Beoedita da Silva- Vai~ 
mi r Campelo - Lúcio Alcântara- BeDo Parga- Lucídio Por· 
tella - Carlos Wilson - José Alves - Leomar Quintanilha -
Mauro Miranda - Marluce Pinto. 

PARECER N' 551, DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo D0 49, de 1994 (n° 360--B, de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que 
ouLorga permissão à entidade FM Cinderela Ltda., 

para explorar canal de radiodifusiiío sonora em fre· 
qüência modulada na ddade de Colorado~ Estado do 
Paraná". 

Relator: Senador Roberto Requião: 

I -Relatório 

Cbega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1994 (0° 360-B. de 1993. na Câmara dos De
putados). que "aprova o ato que outorga permissão à entidade FM 
Cinderela Ltda.. para explorar canal de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Colorado. Estado do Paraná". 
- - ·Por meio da Mensagem Presidencial n° 477, de 1992. o_ en

tão Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Penaria n° 127, de 13 de março de 1990. que outorga 
permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos 
termos do art. 49, inciso XIL combinado com o § 1" do art. 223 da 
Constitt,Iição Federal. 

E a seguinte a composição acionária do empreendimento 
FM Cinderela Ltda.: 

Nome do Sócio Coüsta 
Gustavo Adriani Dias de Campos 
Vanderlei Mareti 

Total de Cotas 

Cotas de Participação 
1.500 
3.500 
5.000 

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Comunicação e lnformática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Valdemar Costa Neto, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituiçào e Justiça e de Redação daque
la Casa. o Projeto foi considerado juridico, c:_çm~tirucional e vazado 
~m boa téco.ica ie:_gislativa. 

ll- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação. pelo Congresso Na
cional, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão 
ou autoriza·ção- Pi!I3 que se executem serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executiyp, 
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, 
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabele
cidos pela Resolução SF'n" 39 •. de 1992. Essa norma interna 
elenca uma série de informações e exigência a serem cumpri4as 
pela entidade pretendente,_ bem como pelo Ministério das Co
municações, e que aevem ínstruír o processo Submetido à análise 
desta Comissão de Educação. - -

Tendo e-m vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 49. de 1994. evidencia o cumprimento das formali
dades estabelecidas na Resolução n° 39/92. ficando caracterizado 
que a empresa FM Cinderela Ltda. atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opina
mos pela aprovação do ato. na fa:ma do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 49. de l994, originário da Câmara dos Dep.ltados. 

Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. - Lauro Cam
pos, Presidente eventual - Roberto Requião, Relator - lris Re
zende- Marina Silva -Jefferson Peres- Edisoo Lobão - José 
Roberto Arruda - José Fogaça- Gerson Cama:ta - WaldeCk 
Ornelas - Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Coutinho Jorge 
- Jader Barbalho- João Rocha. 

PARECER W 552, DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo 80, de 1994 (n° 392-B, de 1994, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que 
renova permissão à entidade Colinhalf'm - Empresa 
de Rádio Difusão Ltda., para explorar canal de ra· 
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida. 
de de Joinville, Estado de Santa Catarina". ----

Relator: Senador Vilson Klei.Dübing 
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[ ~Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer. o Projeto de Decreto 
Legislaúvo 80, de 1994 (I!_0 392-B. de_I994. _na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o ato que renova permJssão à entidade Coli
nhalfm- Empresa de Rádio Difusão Ltda .. para explorar canal de 
radiodifusão sonora em freqüência modUlada na cidade de Joinvil
le. Estado de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial 0° 340, de 1992. o en
tão Presidente da República submete ao Congresso Nacional o alo 
coostante da Portaria o.0 84. de 22 de junho de 1992. que renova 
permissão para exploração de canal de radiodifusã'? sonora, nos 
termos do art. 49, inc1so XIL combinado c-om o § l 0 do art. 223 da 
Constiqlição Federal. . _ . . . 

E a seguinte a componçao acwnária do empreendunento 
Colinbalfm- Empresa de Rád1o Difusão Ltda.; 

Nome do Sócio Cotista 
Maria Luiza Loyola Colin 
Maria T erez.a Loyola Colín 
Juracy Ribeiro 
Total de Cotas 

Cotas_d_e Participação 
9.375 
2500 

625. 
12.000 

O pt1::sente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Comunicação e Informática da Cámara dos Deputa~ 
dos, tendo recebido parecer favorável de seu relator. Deputado 
V aldenor Guedes, e aprovação unânime daquela Comissão. · 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa. o projeto foi cOnsiderado juridico, COJ;!.stiruciooal e vaza~ 
em boa técnica legislaliva. contra os votos dos Deputados Hélio 
Bicudo, José Dirceu e José Genoíno. 

U - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos atos que outorgam e renovam permissão ou autorização 
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, pralicados pelo Poder Executivo, nos termos do ~ ~23 
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legtslattvo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF n° 39, 
de 1992. Essa norma iiU.erna elenca uma série de iDformações e 
exigências a serem cumpridas pela entidade preteodente, bem 
como pelo MiniStério das ComunicaçõeS-. e que devem instruir o 
processo submetido à análise desta C:Ç,missão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o Projeto de Decreto Legislativo n° 80, de 1994. evidencia o 
cumprimento da~_ f~idades estabelecida~-. na Resolução no 
39/92, ficando caxacterizado que a empresa Colinhalfm- Empresa 
de Rádio Difusão Ltda. atendeu a todos os requisiEOs técnicos e le
gais para babilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma ~ Pr-ojeto de Decreto Legislativo n° 
392·8. de 1994; elaborado pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissõcs.~24 de agosto de 1995. -Roberto Re
quião, Presidente- Vilson Kleinübing, Relator- Marluce Pinto 
-João Rocha- Leomar Quiutanilha- José Bianco- Coutinho 
Jorge- Gerson Camata- Jader Barbalho- José Fogaça- Bel· 
lo Parga- Lúcio Alcântara- Marina Silva (abstenção)- José 
Roberto Arruda- Waldeck Ornelas. 

PARECER N• 553, DE 1995 

Da Comissão de Relações E:rteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
46, de 1995 (n° 443-B, de 1994~ na Câmara dos Depu
tados), que "aprova o texto do Acordo para a Cria· 
çio da Comissão Mista de Cooperação, celebrado en
tre o Governo da Repúbtica Federativa do Brasil _e o 
Governo da Repúb6ca da Namíbía, em Windboc:k~ 
em 29 de outubro de 1992" 

Relatol"a: Seoadol"a Beoedita da Silva 
Nos termos da Constituição Federal. art. 49, I. e das dispo

sições regimentais pertinentes à tramitação da matéria constante na 
proposiç-ão em apreço, encaminha-se a esta Comissão de Relª~s 
Extenores e Defesa Nacíonal o presente Projeto de Decreto Leg1s· 
lativo no 46/95. que aprova o texto do Acordo para a Criação da 
Comissão Mista de Cooperação. celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca da Namí-
bía. em Windhoek. em 29 de ourubro de 1992. ---

Acompanha o texto original do acordo ora examinado ex
posição de motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações ~terion;s. 
na quaJ são arroladas as razões que levaram a sua negoc1a~·ão e frr· 
ma. Desta manifestação, cabe destacar o segumte: 

A Comissão Mista possibilitará melhor c.:oordena
ção dos diversos aspectos da pauta bilateral. Desde a in
dependência da Namíbía. em 1990. a cooperação entre 
oS dois países ~e_~:~_ rapi.damente, em função. sobretu. 
dO, do alEO nível do diálogo pJ!ítico entre os dois pai~-

. ·Em tenD.os de CCXJperação téci:ticã, BraSlre Nami· 
bia desenvolvem projetes nas áreas de agricultura, ener
gia elétric.a e formação de mão-de-obra. 

Foi assinado. em 4 de março de 1994, o Acordo 
de Cooperação Naval que prevê o apoio brasileiro à es
truttJração da Ala Naval do M.inistério da Defesa da Na
míbia. Em 5 de maio de 1994. fliiilOU-se Uni Meriloran
do de Entendimento no setor agricola pelo qual a Em
brapa cooperará com os namibianos. 

Existe vasto campo a ser explorado em matéria de 
intercâmbio cultural. em particular quanto à difusão da 
lingua p.:>rtuguesa. 

Cabe registrar. ainda, o leque de interesses co
muns entre Brasil e Namíbia, no que concerne à presen
ça e à al'llação de ambos os países no Atlâ.n1íco Sul. 

Assinale-se que, embora celebrado em 29 de ou
tubro de 1992. o presente Acordo é agora encaminhado 
à apreciação do P.oder Legislativo em razão das adapta
ções que se fizeram neceSsárias entre o texto em inglês e 
a versão ao português." 

A aproximação entre o Brasil e- a Namíbia. objetív~- cl.ara
meDle colimado pelo acordo ora examinado. conforma importante 
passo da política externa brasileira. 

Após sua independência. em 1990. a Namíbia vem lutando 
com muitas dificuldades para orgamzar-se economicamente. Tem 
sido uma luta heróica. aliás conforme a tradição daquele povo, 
sempn:: buscando desvencilhar-se dos jugos coloniais. Ag0n1, mais 
do que nunca, é necessário garantir com prosperidade a árdua con
quista detnOCTática obtida a partir da vitória eleitoml da Swapo, que 
derrotou o regime racista nas umas, em 1990, e que agem governa... 

As potencialidades do país são imensas, bem como a força 
de trabalho de seu povo. Neste passo, a cooperação brasileira é 
fundamental e o acordo ora examinado prop.::.lrcion.a um imenso le
que de IX>SSibilidades mutuamente convenieDles. 

Por denadeiro, convém salientar, conforme a própria al~~ão 
da exposição de motivos do Poder Executivo, que se tr~ de re
gião suscetível de difusão da língua portuguesa, baja vtsta a gran
de influência determinada pela fronteira com Angola. 

Conclui-se, verificados todos os aspectos aqui ex!X='stOS, se
rem inequivocas a oportunidade e conveniência para o Brasil em 
aderir ao presente "Acordo para a Criação da Comissão Mista de 
Cooperitção, celebrado entre o ~~vemo da R;~blica F~iva 
do Brasil e o Governo da Republica da NamJ.bia. em Wmdhoek. 
em 29 de outubro de 1292", acordo _es_se_ que é também constiru
cional e j:lridico e versado em boa técnica legislati~~· pelo que so
mos pela sua aprovação. nos termos da proposta onginal. 
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Saladas Comissões, 31 de agosto de 1995.- AnWuio Car
los ·Magalhães, Presidente - Benedita da Süv_a, Re'lator - Hugo 
Napoleão - Sebastião Rocha - Casildo Maldaner - Geraldo 
Melo - José Agripino - Romeu Tuma - Pedro Simon - Ber
nardo Cabral. 

Nos~w vol,, ~·. P•'ltankl. pda apr1wação da Resulu~àu n l ~ 
tO do Unidroit nos termns J.o Projeto de De.creto Legis!atl ... l) r· 
67, de !995. 

PARECER W 554, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Sala das Comis!>ôes .. '\ l de agosto de 1995. Antonio Cario<; 
Magalhães, Presidente - Bernardo Cabral, Relator - Pedro Si
mon - Romeu Tu ma- José Agripioo -Geraldo Melo - Marlut't' 
Pinto- Hugo Napoleão- Joci de Hollanda- Benedita da Silva. 

PARECER N" 555, DE 1995 

Nacíona~ sobre o Projeto de Decreto Legislativo no Da Comissão de Relações Exteriores e Oeft.·.-.a 
67, de 1995 (D0 72, de 19959 na Câmara dos Deputa- Nacional.. sobre o Projeto de Decreto Legislativo n ' 
dos) que "Aprova o texto da Resolução 47 (I} da As- 80, de 1995 (n° 370, de 1993, na Câmara dos Deputa-
sembléia Geral do Instituto Internacional para a dos) que "Aprova os textos do Quarto Protocolo Adi-
Unificação do Direito Privado (Unidroit), adotada cional Modificativo da Constituição da União Postal 
em sua 4? sessão, em 2 de dezembro de 1993. pela Universal (UPU) e do Regulamento Geral da UPP. 
qual se introduzem emendas ao artigo XX de seu Es· firmados pelo Brasil durante o XX Congresso da ll'lf, 
tatu to Orgânico". realizado em Washington, em dezembro de 1989". 

Relator: Seoador Bernardo Cabral Relator: Senador Hugo Napoleão 
Consoante o-dispostO no art. 49, inciso I. da Constituição Consoante o disposto no artigo 49, inciso!. da ConsUtUIÇàll 

Federal, o Senhor Presidente da. República submeteu à apreciação Federal. o Senhor Presidente da República submeteu ao Congresc;1) 
do Congresso Nacional acompanhado da exposição de motivos. o Nacional, devidamente acompa.obados de exposição de motiv0s. 
texto da Resolução n° 47 (I) da Assembléia Geral do lnstiruto ln- os textos do Quano Protocolo Adicional Modificativo da Consti
temacional para a Unificação do Direito Privado (Unidroit), adota- tuição da União Postal Universal (UPU) e do Regulamento Gemi 
da em sua 47" sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual se in- da UPU, ftrmados pelo Brasil durante o XX Congresso da UPU. 
troduzem emendas ao artigo XX de seu Estatuto Orgânico. realizado em Washington, em dezembro de I 989. 

Como se -sabe. o Brasil havia deixado de integrar esse im- A exposição de motivos do ltamaraty enfatiza que "a União 
portante foro de harmonização do direito, mas dele voltou a fazer Postal Universal tem como objetivo assegurar a organização e o 
parte em 11 de janeiro de 1993, após aprovação pelo Congresso aperl'eiçoamento dos Serviços postais e f3voieCer. nessa áre.it. o de· 
Nacional do Oec;n,to Legislativo n° 71/92, seguido do Decreto no senvolvimento da colaboração internacional. Participa. oucrossim. 
884. de 2 de agosto de 1993, que o promulgoo. da assistência técnica postal requerida pelos estados-membrós: re-

0 ltamaraty bem resumiu. em sua exposição de motivos, o colhe e analisa informaçõeS sObre a ~u_alicbde do serviço postal 
objetivo das referidas emendas ao art. XX do Establto Orgânico em escala mundial; elabora e arualiza diagnóstico das oecessidades 
lia Unidroit. da rede postal mundial e produz recomendações para a otimização 

Afuma que elas destinam-se a resolver (mediante a previ· dos serviços, reforça a solidariedade entre as administrações p0S· 
são de sanções semelhantes às que figurem. para casos de inadim· tais dos países-metnbros e favorece o acordo de suas ações". 
plêocia nas cotizações, em quase todos os instrumentos constituti- A UPU foi fundada em 1874, tem sede em Berna, e sua 
vos de organismos intemaciOD..8.is intergovernamentais), os graves Constituição, concluída em Viena, em !964, foi aprovada no Bra· 
problemas orçamentários com que se defroo.ta o Instirut() Interna~ sil pelo Decreto-Lei n° 544, de 18 de abril de 1969, e modificada 
cional pan a Uoificação do Direito. ~~ pelos protooolos de Tóquio ( 1969), Lausanne (I 97 4 ), Hambur~0 

Pelas emendas introduzidas, os parágrafos 3 e 5 passaram a (!984) e Washington (!989). 
prever a exclusão automática de membros cujos atrasos atinjam Apenas o mencionado Protocolo de Washington ( 1989) é 
certo montante, sem prejuí:ro -de suas obrigações. fmanceiras. bem objeto de nossa presente análise. por ter modificado oito artigos da 
cOID.o condicionam o seu retomo à quitação das contribui~s pen· Constituição da UPU. 
dentes de pagamento. O art. 1° do Protocolo de Washington modifica O art. 7° da 

Pelo Estatuto do Unidroit (art. XJX. parágrafos 1 e 2) as Coostiruição para estabelecer que a unidade de conta do FMI ser:i. 
emendas adot.adas pela Assembléia Geral só entram em vigor- a unidade monetária utilizada nos A tos da União. 
quando aprovadas pela maioria de dois. terç.pS dos Governos parti- O art. 2° modifica o art. 11 original para traçar os procedi-
cipantes, devendo a respectiva aprovação sei: comunicada por cada mentos de adesão ou admissão à União. 
um deles~ por escrito, ao Govemo italiano. O art. 3~ do Protocolo altera o anterior art. 12 quanto aLl:. 

A leitura da resolução. sob nossa análise, demonstra que procedimemos de saída da União. 
seus objetivos são meraJ:Iiente fmancei:i'Os e que ao aprová-la O_ Pelo art. 4°, o art. 21 da Constituição é mOdificado para de· 
Brasil estará assumindo um compromisso gravóso. termi.oar quais são as contribuições dos países-membros da UPU 

Conrodo, é auspicioso oovir o Itamaraty declarar que as nas suas despesas. 
contribuições do Brasil se acham em dia. O art. 5° do Protocolo analisado oferece o elenco de A tos da 

Porque, para a comunidade acadêmica brasileira. foí sempre União (Constiwíção, Regulamento Geral, Cl')nvenção Postal Uni
motivo de desagrado ver o nosso País distanciar-se do Unidroit versai. Acordos. Regulamentos, Protocolos) e altera o art. 22. 
por motivos de ordem econômica. O art. 6° altera o anterior art. 23 e se refere à aplicação dos 

O Unidroit tem reconhecida idoneidade, já prcxiuziu inúme- atos da UPU a territórios cujas relações internacionais são assegu
ros projetos de unificação do Direito, possui uma riquíssima bi- radas por algum de seus membros. 
blioteca aberta aos pesquisadores do mundo inteiro e merece reter- O art;?o modifica o antigo art. 25 e cuida priocipalmenle da 
no pecuniário pelos bons fruta& que produz. autenticação dos ates da União. 

Se o Brasil contribuir com sua parte, sem dúvida, não exa- O arL 8° refere-se ao antigo art. 26 sobre notificação de ratl-
gerada, estará fazendo o_bn. meritória e não despesas dispensáveis ficações. 
ou suntuárias: colaborar para. a unificação do direito privado e o Finalmente, os artigos 9, 10 e 11 referem-se a procedimen
melhor intercâmbio entre os povos do universo é obrigação de tos de notificação de adesão e entrada em vigor do Protocolo de 
todo membro da coiilllllidade internacional, que se queira cons- Washington. sem alterarem propriamente cláusula da Constituição 
cientizado e lúcido. da UPU. 



46 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

O Regulamento Geral da UPU sofreu, conseqüentemente. 
algumas aJteraçêles comprováveís no processa-do. . . 

O Ita.marary enfatizou a alteração do art. 7' que substituto o 
franco-ouro pela unidade -de cont~ ~o FMI que é, atualmente. Di-
reito EspeCiat de Saque (DES). --

Explicou também que. pelas t;nndança~ d~s arts. 1 L 23_ e 25, 
o Governo da Suíça deixa de ser o mterm&hário nos proc~liDen
tos de adesão. admissão e saída da UPU, que ficarão restntos ao 
Governo do país interessado e o Diretor..Gerãl da Secretaria Inter-
nacional da Uxúão. -

Demonstrou que os Regulamentos de Execução da Con~en
ção Postal Universal e dos Acprdos passaram a ser estabelectd~s 
pelo Conselho Executivo. o qual. para tanto. deverá ter em const-
deração as decisões tomadas pelo Congresso da UPU. . 

E. fwalmeote, comunicou que o Ministério das Comuwca
ções solicitoo a.s providências para a ratificação dos Acordos Cf:D 
apreço. _havendo esclarecido que o de~ito do insttu~nto. de rati
ficação deverá ser efett.Jado no prazo mrus curto JX>SSivel, VISCO que 
os Estados-membros perdem o direito de voto sobre os assuntos da 
UPU. a[é o '-"Umprimento dessa formalidade. _ 

Diante do ex posto, cpnsideramos que deve mós aptessar as 
formalidades necessárias para a vigência dos textos pendentes de 
parecer, porque são necessários, bem fo_rmulados e capazes de 
apeifeiçoar a nossa rede de distrituição postaL 

A nossa adesão ao Pro coco lo de Washington e ao Regula
mento Geral da UPU parece-nos recom~dável por razões. d~ or
dem objet_!va e também pela circunstânCia de ser u~ ~rasilell'O o 
seu atual Diretor-Geral. 

Nosso voto é pela aprovação da matéria. nos termos do ane-
xo Projeto de Decreto LegislatiV() n° 8Q, de 1995. _ . , _ 

Sala das Comissões. 31 de agosto de 1995. - Antomo Car· 
los Magalhães, Presidente - Hugo Napoleão, Relator- Pedro Si· 
mon - Romeu Tuma - José Agripino - Geraldo Melo - Ber· 
nardo Cabral - Marluce Pinto - Benedit.a da Silva - Joel de 
H o Dan da. 

PARECER N' 556, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 6, de 1994 (n° 1.800, de 
1991, na Casa de origem), que Estabelece fórmula de 
atualização dos tipos especiais de remuneração tra
balhista baseados na média dos valores recebidos em 
meses anteriores ao do pagamento. 

Relator: Senador Casildo Máldaner 
De autoria do ilustre Dep1tado Magalhães Teixeira. a pro

posição em tela tem por objetivo estabelecer f~la de aOJaliza
ção dos tipos especiais de remuneração . trabalh1sta baseados na 
média dos valores recebidos em meses antenoms ao do pagamento. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor do projeto afii'IIla.: 

''Os trabalhadores que percebem salários mensais 
flxos recebem com base no salário do- iiiês em que são 
devidas quaisquer remucerações acessórias, como, por 
exemplo. férias. décimo-terceiro salário, aviso ptevio, 
inderuzação etc., tendo. dessa forma, a arualização auto
mática dessas verbas. O mesmo ocorre com os emprega
dos remunerados fX'T bom.. por- peça,. por tarefa. 

Aqueles. entretanto, cujos salários são no todo oo 
em parte constituídos por comissões percentuais, cotas, 
prêmios ou equivalentes, têm os seus pagamentos aces
sórios calculados por média de valores pagos em meses 
anteriores sem nenhuma coneção." 

A proposição sob aoálise já foi objeto de apreciação desta 
Comissão que opinou favoravelmente à sua aprovação. Em Plená
rio. incluída na Ordem do Dia para discussão em turno único! foi 
aprovado o Requerimento 0° 257, de 1995, subscrito pelo ilustre 
Senador Jáder Barbalbo, solicitando o adiamento da discussão da 

matéria a flDl de que seja novamente ouvida a Comissão de J\SSUn
tos SociaiS, tendo em vista a fLIÕsofia do Plano Real, cujas regras 
restring~m a utilização de índices, com o objetivo de desindexar a 
econonu.a. 

De fato. com o advento da Lei n° 8.880. de 27 de mãio de 
1994 que Disp()e sobre o programa de estabilização econômíca e o 
sistema monetário nacional. e institui a Unidade ReaJ de ValoR
URV e dá outras providencias. iniciou-se um processo de desi.nde
xação_ dos preços e contratos na economia brasileira. Particular
mente no que se refere aos salários é Lão-somente garantida uma 
única reposição das perdas provenienles do processo inflacionário 
na respectiva data-base, exaurindo-se. por conseguinte. esse meca-
nismo de proteção salarial em junho deste exercício. _ 

Ademais, com o Plano Real as taxas de inflação se estabili
zaram num patamar baixo, em tomo de l ,5% ao mês, o que não 
justifica mecanismos mensais de correção. para. efeito de cálculo 
de décimo terceiro salário, férias, aviso prévio etc. até porque. essa 
garantia não existe sequer para as demaís categorias de trabafuado
res. Temos que pecsar o Brasil e yislumbri-lo sem inflação. As 
ações em contrário certamenle o.:mtriOOixão para a manutenção da inM 
desejável cultura inflacionária ainda presente ca ecooomia bras~_ira. 

Por fl.m, com a estabilização da economia e o ftm da inde
xação salarial prevista no Plano Real, é de se esperar que proceda 
a uma nova regulamentação legal acerca dos principias que deve
rão nortear as negociações salariais, onde essas questões deverão 
também ser disciplinadas 

O projeto em apreço, na data de sua apresentação, era meri
tório. Hoje, porém. está pre}:ldicado. 
. Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da 
Câmara n'6. de 1994. _ 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1995.- Beni V eras
Presidente- Casildo Maldaner- Relator- Osmar Dias- Emília 
Fernandes - Bello Parga - Marina Silva - Lúcio Alcântara -
Mauro Miranda - Wakleck Omelas- João França- Valmir 
Campelo- Luádio Portdla- Onofre Qu_inan -Jonas Pinheiro 
- Edisoo Lobão. 

'PARECER N' 557, DE 1995 

Da ComiSsâo de Assuntos Sociais, sobre o Pro· 
jeto de Lei da Câmara n° 102, de 1994 (0° 2.011 .. 0, de 
1991 9 na Casa de origem) que "concede aos trabalha
dores que especifica o direito à percepção antecipada 
do valor co_rrespondente às contas dr água, energia · 
elêtrica e-telefone, e dá outras providências". 

Relator: Senado[' Geraldo Melo 
O Projeto, relatado nesta Comissão de Assu01os Socíais 

pelo eminente Senador Romero Jucá.. dispõe sobre a antecipação 
parcial do pagamento de salários aos trabalhadores rurais e urba
nos. inclusive domésticos. c aos autónomos que especifica. para 
compatibilizar o ingresso desses recursos no orçamento individual 
do trabalhador com as datas de vencimento das contas de água, 
energia elétrica e telefone que devam pagar. __ 

A proposta foi certamente uma tentativa meritória do seu 
ilustre autor, o Deputado Ja<:kson Pereira. de contribuir para ate
nuar os problemas que um longo ciclo inflacionário produzia na 
vida dos cidadãos, sobrerudo os assalariados. 

Do p:>nto de vista dos empregados, o descompasso enire a 
percepção dos salários e o pagamento de obrigações tinha efeitos 
insuportáveis na medida em- que, além de sofrerem as perdas cor
respondentes à degradação propriamente dita no valor da moeda, 
tinham eles que incorrer no pagamento de multas e outros acrésci
mos cobrados pelo atraso de pagamento e que ainda mais onera
vam aquelas obrigações. 

Do JX>nto de vista dos empregadores, entretanto, a proposi
ção teria efeitos fortemente prejudiciais. Fossem as empresas na
cionais. em sua maioria, grandes, capitalizadas e fmanceiram.ente 
robustas. esses efeitos indesejáveis não seriam relevantes. Mas. 
ainda assim. o projeto representaria um novo custo e uma nova 
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complicação administrativa dec:orrente da n~~si~de _de -~e_rem 
estabelecidos mecanismos operacionais que boje não precisam 
existir para controle dessas obrigações de pagamento, que pcxi_e· 
riam ser. mas não necessariamente, de data e valor certos (§ zo do 
artigo 1 o do projeto de lei). 

Ademais. é bem outra a realidade d_o nosso País. Aqui. o 
"capitalismo" ainda está na fase da acumulação inicial. Vale dizer, 
a maioria das empresas brasileiras é constituída p:x organizações 
Capitalistas sem capital. que trabalham com elevada participação 
de recursos de terceiros. Se a essas empresas, além dos custos e 
transtornos dos novos mecanismos burocráticos internos. anterior
mentP referidos, ainda se acrescenta uma nova pressão sobre o cai
xa. impondo-lhes que disponham de recursos prontos para anteci
pação de salários. como quer o projeto, estará a lei ajudando a tor
nar ainda mais difícil e penosa a sua ativicbde. 

Bem mais simples teria :.ido determinar mudanças nas datas 
de vencimento das contas de água. luz e telefone, o _que, em cada 
lugar. afetaria apenas a vida de três. empresas, ao invés de afetar a 
todas as empresas do Brasil. como pretende o Projeto. Basu.ria, 
alias, que a Lei delerminasse uma única prorrogação no vencimen
to daquelas contas, pata que. os novos vencimentos, dllí por diante, 
estivessem ajustados aos calendários oormai.s __ de_ pagamento dos 
demais empregadores. 

Isso acarretaria. por um mês, transtornos fmanceiros às em
presas fornecedoras de água energia elétrica e dos serviços de co
municações. Talvez. por serem todas_ públicas, ninguém desejoo 
incomoda-las, preferindo complicar a vida das empr-esas privadas. 

Quando um dia se descobrir no Brasil que o Estado foi cria
do pela sociedade paia servi~la. e não o contrário. se haverá de 
perceber que a conduta normal, em um caso como este. deveria ser 
exatamente o oposto do que pretendeu o projeto. Ainda mais se é 
ressabido que o problema cuja solução o projeto OOscava era uma 
das mazelas provocadas pela inflação crónica com que convivia
mos, ou seja. a consequência de um problema, a inflação, criado 

_pelo Estado e que ele, duiaD.te anos a fio, não teve __ capacídadc: de 
resolver. 

Havendo estabilidade, como boje existe no Brasil. a questão 
com que se preocupa o projeto assume outras características: ou o 
orçamento global do trabalhador é apertado demais e nele não ca
bem as despesas de água. luz e telefone oo, se essas de~pesas são 
compatíveis com a renda do trabalh--ª---d9l". o pagamento com atraso 
é fruto de pura e simples desorganização financeira individual. 

Em um caso ou outro, o projeto sob discussão não resolverá 
o problema: nem aumentará a renda do trabalhador nem organiza-
rá as suas f manças. · 

Portanto, a aprovação do projeto em discussão terá apenas o 
efeito de impor mais complicação e dificuldade às empresas na
cionais. especialmente as pequenas e menos capit.alizadas, que são 
a imensa maioria - como se as complicações. com que lidam boje 
já não fossem suficieotes.. -

Por estas razões, o meu voto é contrário à aprovação do pre
sente projeto. __ 

Sala da Comissão, 14 depnbo de 1995.- Beni V eras, Pre
sidente - Geraldo Mdo, Relator- Valmir Campelo - Osmar 
Dias - Lucídio PorteBa - Bc:U.o Parga - Jonas Pinheiro. - Ro
naldo Cunha Lima - Edison Lobão - Leomar Quintanilha -
Lúcio Alcântara -José Alves- Nabor· Júnior- Mauro Miran
da- João França. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO 

Do Senador Romero Jucá, na Comissão de As
suntos Sociais. 

I - Relatório 

Nos termos do art. 100. inciso [,do Regimento Interno do 
Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais maní
fes[M-se sobre o mérito do Projeto de Lei da Câmara no 102, de 
1994 (ri0 2.071-D. de 1991, na ongem). que "Concede aos traba
lhadores que e;pecifica o direito à percepção antecipada do valor 

correspondente às contas de água, energia elétrica e telefone, e __ dá 
outras providências". 

Estruturad6em oito artigos, o projeto regula o direito à per
cepção antecipada de parte dos rendimentos do vencimento de cer
tas tarifas públicas que eles devem pagar. Todos os trabalhadores, 
urbanos e rurais, além do empregado doméstico e do trabalhador 
autônomo que receba rendimentos por serviço prestado a um mes
mo usuário dentro da periodicidade prevista nesta lei, têm direito 
ao benefício. 

O valor da antecipação poderá ser por quantia certa desde 
que formalizado em comum acordo com o empregador, podendo 
este. no prazo de 5 (cinco) dias, requerer comprovante do paga
mento das tarifas. A utilização indevida da remuneração para outra 
fmalidade configura-se como falta grave do empregado. autorizan
do a demissão PJr justa causa. 

O art. 3o do projeto_ de lei limita o valor da antecipação a 
50% da remuneração liquida do empregado, mesmo que o vilõr 
das tarifas seja mais elevado. 

O art. 4° estabelece que antecipação concedida será deduzi
da em uma única parcela, na data marcada para o pagamento, res
peítado o limite de 50%. 

Apenas a pessoa nominalmente identificada como responsá
vel pela quitação da fatura dos serviços fará jus à antecipação. ex
ceto quando figurai na cOndição de locatário de linha telefônica· ou 
de imóvel. o que excluirá a concessão de igual beneficio ao senho
rio ou locador. 

A recusa em indeferir o pedido de antecipação feito pelo 
trabalhador sujeita o infrator às comioações fiXadas pela legislação 
trabalhista. -

De autoria do Senhor Deputado Jackson Pereira, a proposi
ção logrou aprovação. po!" unanimidade. nas Comissões de Traba
lho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e 
de Redação da Câmara dos Deputados. -

Ao projeto de lei, no prazo regimental. não foram ofereci
das emendas. 

É o relatório. 

D - Voto do Relator 

Nos termos do art. 100. inciso I. do Regimento Interno do 
Senado Federal, compete a·esta Comissão Permanente emitir pare
cer sobre a matéria objeto da proposição em apreço. 

Trata-se de proposição que busca solução adequada para 
permitir ao tra~lhad9f saldar suas despesas com conta de água, 
energia elétrica e telefone. - -

O fato de as empresas, quer públicas quer privadas, oo mes
mo os empregadores de todo o gênero. adOtarem datas diferencia

- das para o pagamento dos salários, acaba por implicar fator de ina
dimplemento das tarifas públicas, geraodo encargos fmanceiros 
adicionais para o trabalhador. 

Cm;no não se pode determ.inar a data em que cada emprega
dor deve pagar os salários de seus empregados e como as tarifas 
públicas têm diferemes datas de vencimento, pretende-se encon
trar alternativa que represente solução para que as tarifas sejam 
adimplidas na data de seu vencimento sem gerar encargos e. prin
cipalmente. sem riscos de corte dos serviços, todos de grande im
portância para qualquer cidadão. 

Embora de aparente complexidade, o projeto (§ 2° do art. 

l ~ possibilita a implantação de sistema de antecipação salarial 
mensal, com data e quantias certas. adequadas ao pagamento das 
referidas obrigações. 

O interesse social e p.lblico é manifesto. o que nos leva a 
votar pela aprovação da matéria na fonna do projeto remetido pela 
Casa de origem. 

Éoparecer. _ _ __ 
Sala da Comissão, 14 de ]unho de 1995.- Senador Romero 

Jucá. 
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O SR. PRESIDENTI<; l),;-.c '>J.mc.·y) Ese;otou·se sexta
k:ra Ultima o pra..w previsto no art. lfl. §_':~.·'.do Regimento Interno. 
~.·,,mblnadt.') com o art. 4°_da Resolu~'ãon° _1,7, Jc 1995. do Senado Fe
deral, sem que tenha sido interposto rerurw. _no sirifidó da apreciação. 
pcl11 Plenário. do Projeto de Lei do Senad.) n° 162. de t995. de autoria 
do Senador Lauro Campos. que dü>pt"lC sobre a dcs_t.ina.çãb dos lucros 
Jas empresas públicas e das sociedades de economia mista. 

A matéria foi rejeitada em aprec-ia~·ãn conclusiva pela Co
missão de Assuntos Econômi<:"os. 

O Projeto vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . A Presidência comu

nica ao Plenário que recebeu o_Ret"Ursn n° 9. de !995. interposto 
no prazo regimental, no sentido de que <>cja <:.-ub-metido ao Plenário 
1) Projeto de Lei do Senado no 163. de 1991. de autoria do Senador 
Nelson Wedekin, que dá nova redação ao§ ·zo do art. 224 da Con
<;olidaçâo das Leis do Trabalho- o:r. 

A mal.éria ficará sobre á Mesa durante cinco dias úteis, para 
recebimento de emendas, de acordo com~) disposto no art. 235. n. 
c. do Regimento Lnt.emo. COJl1binad\l rom ~l-ãrt. 4° da "Resolução no 
37.de 1995. 

É o seguinte o recurso recebido: 

RECURSO N' 9, DE 1995 

Os Senadores abaixo assinados, nos termos do§ 3°, do ai1. 
91, do Regimento lnlerno. requerem que--o-Projeto de Lei do Sena
do n° 163. de 1991. de autoria do Senador Nelson Wedekin. que 
dá nova redação ao § 2° do art.. 224 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CL T, seja submetido ao exame do Plenário do Senã.do 
Federal. ·· 

Sala das Sessões. 4 de setembro de 1995.- NC!y Suasslloa 
- Nabor Júnior- BeBo Parga- Lúdio CoelhO·- Romero Jucá 
- .Joel de Hollanda - Gérson Cama ta - José Alves- Jonas Pi-
nheiro. 

O SR. PRESIDENTE (l<>sé Sarney} - Nos termos do art. 
235. TI. d, QQ_Regimento Interno. coiDl::iinado com o art_-_4° daRe
solução n° 37. de 1995_. d_Q S~_oado Fede1-a.L os Projetes de Lei da 
Câmara n°S 161. de 1993: n° 106. de 1994~, e n° 28. d~ 1995, c~jos 
pareceres foram lidos anteriormente,.ficarão sobre ~_Mesa. dui-ante 
cmco dias úteis, a fim de receberem emendas. · -

O SR. PRESIDENTE (José SaÍ:ney)_-, De acordo com os 
dispositivos regimentais. fica aberto o prazo de 48 horas para in
terposição de recvrsos por 1/10 dos membros. do Senado. para que 
ll Projeto de Lei da Câmara 0° 70,_de_l99_5 .. cujo parecer fOi lido 
anteriormente, continue sua tramitação.- - - - · --

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Foi encaminhado à 
publicação parecer· da Comissão de AssuntOs EconômicoS~- que 
~·onclui pela apresentação do Projelo de Resqlução 0° 93.:de 1995. 
ljlle au~ a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, a contratar 
operação de crê4ito externo. no valor _equivalenle a até cinqüent.a mi
lhões de dólares norte-americanos, junto ac Banco Internacional pata 
Reconstrução e Desenvolvimento..: BlRD. Coei garantia da União. 

A proposição ficará sobre a Mesa. durante cinco dias úteis. 
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, IL r, do Regí
mento Interno. combinado com o art. 4° €4_ Resolução n° 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - De acoroo coro o 
disposto no parágrafo único do arl. 254 do Regimentei Interno, ftca 
aberto o prazo de quarenta e oilo horas para interposição de recur· 
sos. por um décimo dos membros do Senado. rara que o Projeto 
de Lei da Câmara D0 102/94 (o0 2.071/91 na Casa de origem}. cujo 
parecer foi lido anteriormente. cpntinue sua tramitação. ·-- -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa, oií
çios q_Ut! serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador 
Valmir Campclo. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OFICIO N' OOm5-CE 

Brasília. 29 de agosto de 1 ~95 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2° do artigo 91 do Regimento ln

temo. comunico a Vossa Excelêl)cia que esta Comissão aprovou o 
Projeln de Leí do Senado no 106, de 1995. que "Díspõe sobre a 
criação do "Dia Nacional do Seringueiro" e dá outras providên
Cias". em reunião de 24 de agosto de 1995. 

Atenciosamente.- Senador Roberto Requião, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUC,\ÇÃO 

OFÍCIO W lQ/95-CE 

Brasília, 29 de agosto de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos tewos do§ zo do art. 91 do Regimento lnterno, comu

nico a V. Ex• que esta Cbriiissão aprovoo o Projeto de Le_i do Secado 
n° 127. de 1995, que ''Padroniza o voh.une de áudio das lransmissões 
de rádio e televisões nos espaços dedicados à propaganda e dá OOtras 
providências''. em reunião de 24 de agoslO de 1995. 

Atenciosamente.- Senador Roberto Requião. Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OFÍCIO N' 11/95-CE 

Brasília, 29 de agoslo de 1995 
Senhor Presidente. 
Nos termos do§ 2° do art. 91 do Regimento lnlerno, comu· 

ruco a V. Ex• que"" esta Comissão aprovou o Projeto de Lei dq Se· 
nado D0 144, de 1995. que "Declara feriado nacional o dia 20 de 
novembro. destinado às comemorações do tricentenário da m,oJte 
de Zumbi dos Palmares'', etn reunião de 24 de agosto de 1995. 

Atenciosamente.- Senador Roberto Requião, Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OFÍCIO N° 012195-CE 

Brasilia. 29 de agosto de 1995 
Senhor Preside:Ó.te, 
Nos termos do § 2°, do art.. 91 do Regimento Interno. comu

ruco a Vossa Excelên!=ia que esta Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado n° 157, de 1995. que--r.Autoriza_o Poder Execuf~_o a 
criar a Escola Técnica Federal_ d~ Muricilândia, no lcx;antins "·-em 
reunião de 24 de agosto-de 1995. 

_Atenciosamente.- Senadqr Ro~rto Requião. Presidente. 

OFÍCIO No 013/95-CE 

Brasília. 29 de agosto de l995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2°, do art.. 91 do Regimento lntemo, comu· 

nico a Vossa Excelência que esta. Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado n° 158. de 1995. que ''Auloriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Miracema do Tocantins. DQ To-
cantins". em reunião de 24 de agoslO de 1995. _ 

Aten<:iosamenle.- Senador Roberto Requião, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Em relação aos ex

pedientes que" acabam c;ie ser lidos, a Presidência Comunica ao Ple-
nário que. nos tenDos do art. 91 do RegimentO Int.erã.O, abrir-Se-á o 
prazo de cinco dias úteiS para a interposição de recurso. pór um 
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décimo da composição do Senado, pa.Ia Os Projetas de Lei do Se
nado n"s 106. 127. 144.157 e 158, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . O Senhor Presidente 
da República editou a Medida Provisória D0 1.110., de 30 de agOsto 
de 1995. que-"disp5e sobre o Cadastro Infonna1ivo dos créditos oão 
l{Uitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências1

'. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica issím cons
tiOJída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

llumbcrtO Lucena 

_Robeno Requião 

Joel de HoUanda 

BE;llo Parga 

Pedro Pi v a 

Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

Titulares 

Raul Belém 

Saulo Queiroz 

Ed.inho Bez 

Luiz Fernando 

Francisco Dornelles 

Fernando L:yra 

lnacio Anuda 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PTB 

PSB 

Ney Suassuoa 

Nabor Júnior 

Francelina Pereira 

Freitas Neto 

Jefferson Péres 

Emilia Femande!õ 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

JoséSãntaria. de Vasconcenos 

Mauro Fecuiy 

PMDB 

Barbosa Neto 

PSDB 

FlávioAms 

PPR 

Gerson Peres 

Bloco(PSB-PMN) 

José Carlos Sabóia 

PCdoB 

Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica estabek 
tecido o seguinte calendário pata a tramitação da matéria: 

Dia 04/09/95 - Designação da Comissão Mista. 
Dia 05/09/95 - Instalação da Comissão Mista. 

Até 05/JY:J/95- Prnzo para recebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 

Até 14109/95 - Prazo futal da Comissão Misti: 
Até 29109/95 - Praw no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senhor Presidente 

da Repibüca editru a Medida Provisória o<~ 1.111, de_30 de agostO de 
1995. que "dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de 
cmgos do Grupo-Direção e Assessoramen!D Superiores e de Funções 
Gratiflcadas existentes nos 6rgãos da Administração Pública Fedem! 
direta. autárquica e fundacional. e dá ootras providências". 

De acordo com as indicações àas Lideranças. e nos termos· dos 
§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fJCa assim CODStio.úda a 
Comissão Mista incumbida de emitir~ sobre a matéria.: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMD6 

Pedro SimOn Casildo Ma.ldaner 

Flaviano Melo Ney Suassuna 

PFL 

Edison Lobão Bello Parga 

Freitas Neto José Agripino4. 

PSD6 

~eni V eras Lúdio Coelho 

PPS 

Roberto Freire 

PP 

Bernardo Cabral João França 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Leur Loman!D Roberto Fontes 

Salomão Cruz Lae.l Varella 

PMD6 

Ubaldo Corrêa Jorge Wilson 

PSDB 

Adelson Ribeiro Ayrton Xerez 

PPR 

Francisco Domelles Gerson Peres 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeiia GilneyV~ 

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

--~- Dia 04109/95 ' Desiinaçii> da ~Coriiissão Mista. 
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Dia 05/09/95 - InstiW;io da Comissão Mista. 
Alé 05/09/95 - Prazo para teeebimento de emendas e para a 

Comissào Mista emitir o pãrecei- sobre a admiSsibilidade. 
Alé 14109/95- Prazo fmal da Comissão Mis<a. 
Alé 29/09/95 - Prazo no Congrosso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senhor Presiden1e 

da República editou a Medida Provisória n• 1-112, de 31 de agosto 
de 1995, que "cria a Gratificação de Condição Espe<:ial de Traba
lho - GCET para os servidores militares federais das Forças AnDa
das, e dá ootra.s provídências". 

De aconlo com as indicações das Lidernnças. e nos tmnos dos 
§§ 4° e 5° do art. ZO da Resoluçio n° U89-CN. flca assim coost.ituída a 
Comissão Misla incumbida de emitir""""""' sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 

Humberto Lucena 

Júlio Campas 

Hugo Napoleão 

Lúdio Coelho 

Epitacio Cafeteira 

SENADORES 

Sup!ent<s 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PPR 

PDT 

Casildo Maldanêr 

RamezTebet 

BeiJo Parga 

Francelina Pereira. 

Jefferson Péres 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Sup!ent<s 

Bloco (PFL-PTB) 

Darei Coelho José Santana V ascoocellos 

José Mendonça Bezerra Leur Lemanto 

PMDB 

Carlos Nelson Antônio Brasil 

PSDB 

Robério Araújo Emerscn O lavo Pires 

PPR 

Francisco Domelles Gerson Peres 

PRP 

Adhemar de Barros Filho 

PL 

Robson TUillli. 

De acorrlo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação d.3. matéria: 

Dia 04109/95 - Designação da Comiss,ão Mista. 
Dia 05/09/95 - Instalação da Comissão Mista. 
Até 06/09/95 - Prazo para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emitir o parecei sobie a admissibüidade. 
Aié 15/09/95 -Prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 30/09/95 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Será feita a dev1d.a 

comunicação à Câmara dos Deputados. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. primeiro 

orador inscrito. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o ><

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Exm0 Sr. Pres1deme. 
Senador José Sarney, Sn e Srs. Senadores. agrava-se sobremodo 
a situação no calnpo. Volta e meia vemos o anunciado Plano de 
Reforma Agrária adiado causando problemas cada vez ma1s sérios. 
para o País. Não é a primeira vez que se adiam projetos e metas de 
reforma agrária. 

Logo após o fmal do regíme militar, no Governo do Presi
dente José Samey, em outubro de 1985, foi elaborado o Piano Na
cional de Reforma Agrária estabeleceodo como meta o assenta
mento. isto é, a fiXação em terras próprias de 1 milhão e 406 mil 
fanúlias numa área de 43 milhões hectares. no periodo de 1985 a 
1989. Até o fmal de 1988. haviam sido assentadas 10.505 famí
lias; ru seja. em quatro dos cinco anos previstos, apenas uma !Il.Í

ni.ma ~dos objetivos- 0,75%- foi realizada.. 
E preciso caracterizar ainda que, a partir da Constituição 

pro1D111gada no fmal de _1988, a reforma agrári_a não teve progres
§.OS signifiCaiívos. Houve dificuldades para a sua realização. 

Durante o Governo Fernando Collor de Mello havia a Pre~ 
visão de se assentar 100 mil famílias por ano. Não foi atingida 
essa mela nos seus três anos de Governo, nem nos dois anos do 
Governo Itamar Franco. 

E agora? Qnais eram as prop"JStas dos principais candidatos 
durante a campanha eleitoral? Aqueles que chegaram em primeiro 
e segundo lugar tinham propostas distintas. Luiz Inácio Lula da 
Silva propunha o assentamento de 100 mil famílias a cada ano 
para chegar ao fmal dos quatro anos de seu mandato com pelo me
nos 400 mil fa.milias assentadas. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso havia proposto o assentamento de 280 mil famílias .-~das 
quais pelo menos 40 mil famílias seriam assentadas no aJlQ_ de 
1995. Eslal:llos praticamente no nono mês do Governo Fernando 
Hemi.que Cardoso e o que aconteceu? Foram assentadas apenas 12 
mil famílias neste ano. 

Anunciou-se a desapropriação de 1 mifuão de hectares. o 
que é importante. Na verdade, par.t atingir a meta deste e a do Pró
ximo ano teria que se desapropriar mais l milhão de hectares. En
tretanto, parece que algo amarra o Governo. O qUe Será? Do Oiça
menta previsfo para a reforma agrária o Governo executou até 
agora apenas 3,2%. --

0 Presidente do INCRA disse que a reforma agrária -está 
emperrada por falta de recursos, também está emperrada por falta 
de vontade política e determinação. 

O Judiciário, por sua vez. tem atrasado o julgamento de to
das as ações relativas à cootestaçã.o de decretos de desapropriação. 
De quem será isso? Não será a pedido do próprio Ministro da 
Agricultura e Reform.a Agrária? Não é o Ministro José Eduardo 
Andrade Vieira o símbolo da "Gente que Faz .. ? Que faz o Ministro 
da Reforma Agrária? Não estaci S. Ex•, em verdade, atrasando o 
que deveria ser meta de quem prometeu fazer justiça neste Pais? 

O que ocorreu. no mc!s p!SSado, = Ccrumbiara. Rondônia. 
ccmt.itui ato da maior gravidade, e que se repete na hisLéria brasileira. 
Ali fomm exeanados, IO!tllrados e humilhados as trabalhadores rur.Us. 
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Mêr11::1 ~~~-r:;.; IH .·~:,·rnl'U :,Jatt!ria imparctal. extremamen
te detalhadJ. na .1.·· ·t•.w • · •. :ja desta ~l·rnana. E importante mencio
narmos essa rcp.m.J.gem. que parece ser orrunias mais completas 
publicadas ~la imprensa brasileira. a qual relembra cenas ocorri
àas em Caoudvs de Antônio Coose!beiro. c.enas oconidas na terra 
de Cbico Mendes e .iS I.!Ue l'r,ntinuam a acontec.ernoGovemo Fer
nando Henrique Can..l .. l..;u. 

"As 4 h•"•l.i;. t.la m.:~.drugada do dia 9, os 187 poli
ciais mtlir.ares tntctaram uma caminhada de 1 quilôme
lrL,, Saíram de um \·.:unpo de futebol, onde haviam mon
tado um a~.·:unpamento, e partiram em direção à fazenda 
Santa Elina. Dividiram-se em trés pelctões e. rastejando 
pela mata. cercaram as 600 fanúlias de sem-terra. Os cin
qüenta policiais da Companhia de Operações Especiais, 
tropa de choque do Estado. usavam coletes à prova de 
bala e capuze.~ pretos. Os I 37 homens do Bata.lbão da 
PM de Vilhena. cidade a 190 quilómetros da fazenda, le
vavam revólveres. metralhadores e escopetas. Ainda es
tava escuro. "O clima estava tenso. Eu não queria ir". 
lembra o maJOr J1)Sé Ventura. que comandou a operação. 
O barulho na mata alertou três lavradores encarregados 
de vigiar os acessos ã área ocupada. Soltaram rojões, 
para avisar os outros que havia perigo por perto. Bum, 
bum. bum. O som ecoava pela m.a.ta • .COmeçou uma cor
reria deuo-o do acampamento. 

Os posseiros que integravam o grupo de seguran
ça acordaram c foram até um barraco de lona onde fica
vam as annas .. Eram 28 espingardas, dois revólveres ca
libre 22, três garruchas, duas carabinas, cartuchos e 
bombas artesanais feitas de toco de bambu. Na Santa 
Elina, oitenta posseiros trabalhavam na segurança. No 
dia do massacre. apenas vinte se dispuseram a pegar em 
armas para resistir à PM. Os outros. como os demais 
posseiros, cataram paus e pedras. Correram para a beira 
de um córrego que circunda a área. As crianças. diver
tindo-se até, imitavam os pais. Os policiiis dispararam 
rojões e gás lacrimogêneo. Havia muita fumaça. As mu
lheres carregavam panos e frascos de vinagre para mo
lbar o rosto das cri3.Dças e protegê-las do gás. Os sem
terra ligaram as motosserr'as para assustar os PMs. Os 
motores roncavam. Na noite clara, só se viam os holofo
tes da PM. com seus fachos dançando ba fumaça dos ro
jões. "Nem que a coisa engrossa, essa tena é nossa". gri
tavam os posseiros. ''Reforma agrária já!'' 

De repente, o estalido de tiros. Tiros vindos do 
barracão de segurança dos posseiros e da. mata ocupada 
pelos policiais. Maria dos Santos Silva, 30 anos, estava 
preparando arroz na cozinha do acampamento, junto 
com os flJ.hos Romerito, 8 anos, e V.anessa, 7. "Ô, mie, 
que é isso?", perguntou Vanessa. ''Fica quieta", teS}X>n
deu a mãe. Dezenas de mulheres com. seus fllbos invadi
ram a cozinha. Agachavam-se e griJavam. Maria pegru 
os fúbo pelas mãos e saiu correndo para o cóm:go. Esta
vam quase sairido do acampamento quando a menina 
Vanessa gritou: "Ai. mãe". "O sangue saiu pela bani.ga 
dela. Peguei no colo e enttei no c6m:go. Quando che
guei ao outro lado, ela esticou as pernas e morreu. Eu 
disse "vai com Deus, minha filha". Maria correu mais 4 
quilómetros. com a fllha morta nos braços. 

Já estava amanhecendo. Às 6h30. uma bala atin
giu a testa do tenente Rubens Fidélis Miranda, que co
mandava um dos pelotões. Em seguida, outros dois tiros, 

no pescoço. Um policial pegou Fidélis nos ombros. Um 
último tiro o atingiu pelas costas. Fidélis, um policial 
muito querido pelos colegas, morreu. Pouco depois. o 
PM Ronaldo de Souza foi atingido no pescoço. Morreu 
antes de chegar ao hospital. A operação tioha poU-co 
mais de duas horas e já havia mortos dos dois lados. Os 
policiais resolveram vingar-se. O batafuão de reserva de 
35PMs. a 1 quilômetro da fazenda, foi acionado parare
forçar o combale. 't::omeçamos a ver companheiros feri
dos e perdemos o controle", díz o cabo Valdecir Ribeiro. 
Estava começando a pior parte. 

Em agosto é temp:> de seca em Rondônia e o céu 
está sempre cinzento, por causa da fumaça que sobe das 
queimadas. Os policiais começaram a atear fogo aos 
barracos e, com isso, havia ainda mais fumaça no ar. 
Eles atiravam a esmo, sem enxergar direito. Onze poli
ciais fomm baleados, contra dezenas de posseiros. 
Quando ganharam o oon!Iole da situação. já sabiam em 
quem estavam atirando. Foi o começo-das execuções. Nelci 
Femira., 23 aoos. p.doo da cama }.ml.o com a mulher, Ana 
Paula Alves, de 15, na hora do tiroteio. EstAvam casado& bá 
seis meses, desde que Ana Paula fugiu de casa para viver 
com o IWilOI1ldo. Queriam um lote na Saou EliDa pera co
meçar a vída. Ao sair do barraco. ficaram tootos cem o gás 
lacrimogêneo. Apsnbamm um lenço com vinagre e cocre-
ram para o cóm::go. Um JXISSeiro caiu baleado e Nelci se 
abaixoo pera a}ldá-Io. Nisso foi atingido poc dois tiroS na 
cabc>;a, disparados pelas cootas e de cima pera baixo. Caiu. 
Um lavrada ajudoo Ana Paula a carregar o marido pera a 
farmácia do acampnnento. ''Eu chamei chamei, mas ele 
não falava, s6 gemia". Valdomiro dos Santos, 25 anos. o 
''Tutu", estava na fannácia, socarendo os feridos. Viu Ana 
Paula d>egando com Nelci. 

Ein seguida. os PMs conseguiram entrar no acam
pamento. Ao chegar à farmácia, atiraram nos frascos de 
soro e .nos analsé;sicos, destruindo toda a medicação que 
havia ali. ADa Paula foi arrastada pelos policiais. Nunca 
mais viu o namorado. Nelci, no chão, contimJou gemen
do. ''Ele dizia que iã."ni~r e cbornva muito", lembra 
Tutu. Os dois deitaram na frente da farmácia. ao lado de 
outros rendidos. Quem levantava a cabeça levava chute 
e cacetada. Nelci apertw a mão de Tum. "Fica quieto", 
cochichou Tutu. Os PMs escutaram. Puxaram a cabeça 
de Nelci pelos cabelos e lhe deram três. chutes no rosto. 
Ao lado deles, em pé, encontrava-se Odilon Feliciano. 
Estava urinando quando um PM se aproximou~ "Deita 
aí", ordenoo. O posseiro pediu alguns segundos. O poli
cial deu-lhe um golpe na cabeça. Odilon caiu no chão". 

Estoo lendo aquilo que poderia ser Os Sertões, de Euclides 
âa Cunha, aquilo que se passou em Canudos, a cidade de Antônio 
Conselheiro. Estcu lendo aquilo que poderiam ser as ceoas que le
varam Cbico Mendes a formar a sua consciência. quando viu pos
seiros. trabalb.adon:.s sem-tcrm. se:n::m queimados, depois de terem 
sido molhados com ga.soliua. querosene. Pessces queimadas vivas 
porque queriam o direito à tetra., isso, Cbico Mendes viu quando 
era menino. Mais tarde. Clico Mendes viu, em cenas semelhantes. 
o líder Wilson Pinheiro, Presidente do Sindicato dos Seringueiros 
de Xapuri, ser também morto. E depois a cena se repetiu com o 
próprio Cbico Mendes, porque ele queria que houvesse direito à 
terra e por métodos pacíficos. 

Entretanto. a coisa continua. E o que faz o GOverno'? Voo 
pedir Seja registrado o restante da rep::rrtagem notável de Mônica 
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Bérgamo._ pubtic.ada. na rev1sta Veja desta semana. No seu pará- (A s~ssão é suspensa às 15h0lmin em decorrin
Citl da falia de energia elérrica e é reabena as 
15h02min.) 

grafo, balanço final. ela diz: · 

"Dez posse!ros foram mortos. 125 feridos. nove 
estão desparecidns, 355 foram presos, 120 foram inter
rogados. 74 foram mdiciados por desobediência e resiS
tência. Hélio Pereira de Moraes. dono da fazenda Santa 
Elína, de 7.518 alqueires, e um fazendeiro viztnho. An· 
tenor Duarte. organizaram a expulsão. Duarte foi ao Juiz 
Glodner Pauletto, no Fórum de Colorado dOeste. e saiu 
dali com um oficio exigindo da PM a expulsão dos sem
terra. Levou _o documento para Porto Velho. a 800 quil&
metros, e entregou-o em _mãos ao então Comandante
Geral da PM Wellington da Barros Silva. O dono da 
Santa EliDa pagou R$5.200,00 para a empresa de ônibus 
Euc.arur transportar os PMs de Porto V e [h o a Vilhena. O 
recibo foi emitido em nome da Policia Militar. O Dele
gado Raimundo de Souza Filho, que cond~z o mquérito 
civil, anuneia qu~ vai indiciar '~odos os pbsseiros". que 
ocupam a fazenda ilegalmente, desde 14 de julho. Já o 
Tenente-Coronel João Carlos Balbi vai investigar os 
PMs. Dos 187 policiais. 23 dias depois do massacre, to
mou o depoimento de nove." 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está reaberta a ses-
são. 

Continua com a palavra o Sr. Senador Eduardo Suplicy. 
. O SR. EDUARDO SUPL!CY - Sr. Presidente. pela pri

metra vez. desde que estoo nesta Casa. nunca houve inteirupção 
da s~s~o por falta de. en~rgia. porque o gerador sempre garantia a 
conunuJdade. Pela pnmerra vez, percebo isso. Talvez seja o tema 
da reforma agrária. o problema dos sem-terra que levou o Senado 
a ficar às. escuras. Mas, felizmente. a energia está de voll.1.. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar alguns aspectos gra
ves da concentração da terra no País. a partir de esrudo do Profes
sor Bernardo Mançano Fernandes, da UNESP - Universidade do 
Estado de São Paulo, que escreveu um ensaio sobre os donos da 
terra e do pcx:ler, mostrando a história da grilagem das terras na 
área do pontal do Paranapanema. 

Diz ele: 
" ... A mídia regional ainda não fez uma matéria sobre a his

tória da grilagem de terras da região. Embora essa faça parte do_ 
imaginário social, principalmente dos cidadãos mais velh~. ou 
nos nomes das principais ruas da cidade de Presidente Prudente, 

Em que pese ã determinaç-ão anuDcíada do Ministro Nelson como. por ex.emplo, avenida Maooel Goulart e avenida Ca::onel 
Jobim e aos editarias de todos os jornais brasileiros. dizendo que Marcondes. A história da grilagem de terras não é só uma triste 
se _deveria apurar com seriedade esse caso. 0 delegado tomoo de- l~mb~a da bi.stória de nossa região. é uma triste lembraD.Ça da 
pounento de nove. apenas. h_ls.tória do Bz_asll. Desde as capitanias hereditárias até hoje, a bis-

Ora. Sr. Presidente. St'"s e Srs. Senadores, será que a situa- __tona da propn~de da terra DO nosso País é a história da grilagem 
ção do Brasil é tão tranqüila para que 0 Presidente Fernando Hen- e da concentraçao de terras. Com a abolição do tráfico negreiro e a 
rique se sinta tão amarrado? Amarrado por quem? Será pelos te"n- instiruição da lei de tenas de 1850. o valor do escravo foi transfe-
táculos dos Partidos que o aJX)iam? o que fará 0 Presidente? Será rido para a terra. Depois, com a abolição dos escravos em 1&88, 0 

que a Bancada dos Partidos que apóiam 0 -ooverno não dizem a escravo que era cativo se torna livre. e desde 1850, a terra que era 
s.ua Excelê~cia que se faz necessária a realização da reforma agrá- livre se toma cativa. Obviamente que o trafacante de escravos não 
na. DO mín.uno oo ritmo que ele próprio prometeu em campanha? ficou desempregado. Ele virou grileiro ou traficante de terras. 

Estive. nesse fmal de semana. 00 sábado, em Pontal do Pa- Conforme Monteiro Lobato: "nas regiões do Noroeste (do Estado 
ranapanema. na região onde ocorreu ocupação- de área pelos sem- de São Paulo), a palavra grilo e seus derivados, grileiro. en_grilar, 
terra. Quando -o pelorão da Polícia Militar chegou e exigiu que, de em acepção mais diversa da que deve ter entre os nipôn.icos, onde 
pronto, desocupassem a área, eles disseram; "Não é pteciso vir grileiros engrilam grilos de verdade em gaiolinbas, como fa:Z.einos 
aqui com violência; Vamos sair". C ali permaneceram. Lá est.ào aqui com o sabiá. o canário. o pintassilgo e mais pass.ariohoS -tolos . 
acampadas mais de 900 famílias. c6[oo J)ude coristatar. que morrem pela garganta. Em certas zonas chega a ser uma oh-

Procurei ouvi- los, para saber qual a sua a,ngústia. qual 0 seu sessão. Todo mundo fala em terras grilada.s e comenta feitos de 
desespero. ·Ttãbalhadores -que. aos 40, 50 ou 60 anos disseram a griieiros famosos". 
mim: "Começamos aqui. eu comecei ·a traballiar aos 7 ou 8 anos - - São diversos os regístros sobre processos de grilitgem no 
de idade". Por que razão? . perguntei. ''Po,:cjue meu pai não tinha Oeste do Estad_o de São Paulo que descrevem as 'hlaracutaias" dos 
força sufkieD.fe. nãO tinha dinheiro. e precisei começar a trabalhar traficantes. de terra. Um exemplo dic:tático nos é dado pelo geógra-
na roça aos 7 ou 8 anos". __ _fo f~ês Pierre Monbeig: "os falsários deram prova de imagina-

Agora. sem terem tido formação na idade em que deveriam ção e habilidades cliabólicas: busçaram folhas de papel timbrado 
estar iDdo para a esc_ola. para obterem oportunidade de melhor re- --c-?ID as-artõUimperiais:-i-m.ifara.Iil escn.l.asTorã de-uso",-descolaram 
muneração, estavam ali procur.mdo um lugar na terra para·traba- velhos selos, amareleceram propositalmente seus documenlOs, ar-
lhar e ter uma remuDenrção mais digna. Estão aguardando naquela rancaram páginas dos registres dos tabeliões. Implantavam-se à 
regiào a demarcação das áreas. No caso. a área fica 00 Estado de pressa cafeeiros de 20 ou 30 anOs nas clareiras das florestas. 
São Paulo, mas poderia perfeitamente 0 Governo Federal dizer ao Transportaram-se partes destacaaas de casas velhas. que eram 
Governador Máno Covas que é importante que se defma ranida- guarnecidas com móveis antigos, para criar um ambiente adequa-
mente a que-.stão da demarcação das áreas. · do e simular uma antiga ocupação de solo. Era preciso, também. 

·O depoimento que obtive ao visitar ontem 0 Prefeito de Pre- presumir-se contra os adversários, pois muitas vezes dois ou três 
sidente Prudente, Agripino Lima. é 0 de que ali os proprietários de indivíduos moviam demandas em relação ao mesmo território. 
terra. p:Jr saberem que sua posse não é plena e legalmente reco- com a~gumas variantes na delimitação. Nesse caso, era i.ndíspensá· 
nbecida. estariam dispostos, num diálogo com 0 Governo. a ceder vel c-arr nas boas graças do juiz de direito e dos agrimensores. E. 
cerca. de JO% das áreas para que Jogo elas fossem objeto de asse o.- por fun. era o assassinato uma solução levada em conta". 
tamen[O de milliares de trabalhadores sem-terra que estão há déca- Em nossa região. o grilo mais famoso é o grilo da fazenda 
das esperando.,porque no proce..c;so de concentração gradativa de Pirapó-Santo Anastácio. Atente para o processo de demarcação da 
terras_. (Pausa) - ---- -- área: " ... começa no Rio Paranapanema. lO léguas mais ou menos 
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actma de sua harra, dcs.:em 1xx esse rio. até sua harra n•) Rio Para
ná, sobe pek1 Rio Paraná até o espigão do Rio do Peixe. seguem 
por esse espigão e dividindo com as fazenc:laS Boa ESperança do 
Aguapeí e Montalvão, até as cabeceiras do Rio SanlO Anastácio, 
rod_eand1.1 estas caheceiras e dividindo t.'om as fazendas Laranja 
Doc.e e Anhumas e até as divisas com a fazenda Cuiabá. desce por 
estas até o Rio Paranapanema. ponto de part1da dessas divisas". 
Com essas referências. H • 

O Sr. Geraldo Melo - V. Ex• me permite um aparte. Sena
dor Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY · Pois não. Senador Geraldo 
Melo. 

O Sr. Geraldo Melo· Senador Eduardo Suplicy, eu deseja
va. em primeiro lugar. expressar, nesta oporn.midade. :ninha soli
dariedade a quantos foram vítimas da brutalidade, da violência. da 
barbáne. da ausência de lei, da ausência de Estado, de quantos vi
veram os episódios dantescos, primitivos. brutais, que V. Ex'" aca
ba de descrever, incorporando ao seu discurso a reportagem da re
vista Veja. Mas desejo tam.,bém dizer a V. Ex • - V: Ex • não tem 
nenhuma obrigação de conhecer minha vida pública. Há pessoas 
mais importantes sobre cujos passados V .. Ex'" pode ter informaçõ
es • que sou político de um pequeno EstadQ nordestino e disputei 
o.a I:J..in.ba 'o':ida_apecas duas eleições. E nas duas tive a bocra de re
ceber o apoio formal, ostensivo e público do Movimento Orga..n.i
z.ado dos Trabalhadores Sem-Terra no Rio Grande do Norte. Fui 
candidato, com seu apoio. ao governo do __ Estado e agora ao Sena
do Federal. Tive a honra de recebê-los no último dia do meu man
dato de Governador para ouvir. de uma comissão formada pelos 
presidentes de todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio 
Grande do Norte. o depoimento de que eu havia cumprido, como 
Governador. todos os compromissos que eu bavia assumido com o 
.Movimento. ao receber seu apoio como candidato. Estou dizendo 
isso para que não distorçam nem intetpretem- nial as palavras com 
que pretendo concluir meu aparte. Acho doloroso o que aconteceu 
e penso que episódios como esse precisam receber o tratamento do 
peso v1goroso da lei, da autoridade. a punição exemplar, para que 
não se repitam ou que pelo menÕs sejam desencorajados Do futuro. 
Mas vejo também o Movimento dos Sem-Terra.. Senador Eduardo 
Suplicy, conduzido com o comp:mente fantástico de demagogía e 
de irresponsabilidade. Somente na Zona da Mata do Nordeste 
existem mais de 200 mil hectares de terras desapropriadas à espera 
dos assentamentos, à espera da ocupação. Eu m~smo fui responsá
vel pela implwtação. o.o Rio Grande do Norte, de inúmeros assen
t.ameatos. alguns dos quais. boje, infeli~eme, ~iram os trabalha· 
dores desertarem dos seus lotes. O último 9-e· que tive notícia tro
cou seu lor.e. uma casa com água e eoe~gia, um kit de irrigação 
para dois hectares e documentos defm.itivos de propriedade passa
dos por uma bicicleta e uma antena parabólica. Acredito que. 
quando se transforma um trabalhador sem-terra em mais um pe
queno propnetário rural no Brasil, ele descobre que não vale a 
peo.a se~ pequeno proprietário oeste País, chegando a essa situação 
por compra, por herança ou JX.lf qualquer tipo de programa de in
tervenção na estrutllra fundiária do País. Não--compreendo que 
existam 200 mil bictares de terra disponíveis para os trabalhadores 
na Zona da Mata e o Movimemo dos Sem-terra esteja promovenR 
do, na mesma região, invasão de propriedades que não estão a sua 
disposição. E se esse tipo de comportamenló for para ter o nosso 
apoio. é necessário que previamente se mude a atitllde. a relação 
das i.nstinúções juridicas com o direitq de propriedade co Bras_iL 
Porque é preciso verificar, também. em que medida o que se está 
fazendo é realmente para resolver. superar, dú:D.i.ãuír as monstruo
sas injustiças que a sociedade impõe ao trabalhador sem-terra no 
Brasil ou se é apenas para engordar algumas lideranças de um mo-

vimento que se profissionalizou, que, na verdade, transformaram a 
luta dos trabalhadores sem-terra na sua própria carreira e que se 
valem do. interesse, da atenção da mídia. de pessoas de boa-fé. de 
tidetanças p:>líticas importantes e bem-intencionadas - como. por 
e:\emplo, é V. Ex' · para ganhar uma notoriedade que outros, que 
igualmente a mereciam. não conseguem ter. imagino que. se qui
sermos lidar com esses problemas com a responsabilidade e a se
riedade que o Brasil exige de todos nós, precisaremos exígrr qUe a 
lei seja aplicada. que criminosos vão para a cadeia e que sejam 
combatidas, com toda a fumeza e com toda a dureza, as verdadei
ras quadrilhas que estão à sombra do poder. armadas pelo Estado 
ou pelas instituições para praticarem violência e assassinatos vu]. 
gares. Mas que não se tire daí a lição de que. de um Ja:do. estão 
apenas os santos e os puros e, de outro lado, os bandidos. contra 
quem é justo fazer tudo o que se queira fazer e Contra quem sena 
justo praticar tudo que se quisesse praticar. Não podemos trat.ar 
com essa generosidade um movimento organizado. para o qual 
o.ão têm faltado recursos nem apoio neste País, e tratar com a seve
ridade que transparece nas palavras de V. Ex• os proprietários de 
terra pelo simples fato de serem proprietários. - --

0 SR. EDUARDO SUPLICY · Senador Geraldo Melo. 
agradeço o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Osmar Dias· Permita-me V. Ex•ur:D. aparte. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra. Fazendo soar 

a campaioha.) · Senador Eduardo Suplicy, o tempo de V. Ex_• já 
está esgotado. __ 

O SR. EDUARDO SUPLICY · Sr. Presidente, se V. Ex' 
permitir. eu gostaria de ouvir o Senador Osmar Dias. 
... O Sr. Osmar Dias R Sr. Presidente, o meu aparte serâ uma 
contribuição ao Partido de V. Ex'. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Senador Osmar Dias. peço 
que V. Ex_• seja breve. 

O Sr. Osmar Dias · Serei breve. Senador Eduardo Suplicy. 
não enlenda essa questão como uma provocação. muito pelo contrá
rio. Ao longo desses meses. eu o conheci e sei que, com sua elegân
cia. V. Ex• não entenderá a questão que levantarei como uma provo
cação, mas como uma contrib.Jição ao seu Partido. O PT, que V. Ex• 
representa DllliED bem, presta muita atenção à questão da reforma 
agrária que não está sendo feíta.. Mas faço aqui uma referência que eu 
quero que aceite oomo contnb.Iição. O PT tem deixado de prestar 
atenção a uma reforma agrária qu-e está sendo feita ãs avessas, cOm 
piop:ltções e números muito mais significativos do que_ qualquer nleta 
que tenha sido estabelecida pelo aru.al Governo. O atual Governo esta
beleceu Uiaa meta de assenlar 60 mil famílias. 

O SR. EDUARDO SUPLICY . Duzentas e sessenta ~1; 
quarenta mil neste ano. 

O Sr. OsriJai- Dias- Exato. Senador. Um levantamento fei
to JX>r emidades ligadas ao setor agropecuário dá conta de que so
meme neste cino. fruto da falta absoluta de apoio ao campo, 600 
mil pequenos produtores abandonarão as suas propriedades. numa 
reforma agrária às avessas jamais Vista no País. Portanto. aceite 
este dado. Não sei se ele está correto, mas sei que é alguma coisa 

- de muito grave e que um número muito sign:ifiCaiíVo de produtores 
abandonarão o campo neste ano. Ac:elte o aparte como uma contri
buição ao discurso de V. Ex.'". 

O SR. EDUARDO SUPLICY · Eu agradeço a contribui· 
ção de V. Ex• e do Senador Geraldo Melo. ambos conhecedores 
dos problemas da terra e da história da propriedade fundiária no 
Brasil. V. Ex's sabem que, dmante os mais de quatro séculos de aos· 
sa História. tivemos problemas chamático& e quase sempre com este 
tipo de tendência à concentração das terras. De 1970 a -1985, mais de 
82 milhões de hectares passar:m1 da União para as mãos de particula
res - três vezes e meia a área do território do Estado de São Paulo - e, 
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desse total. mais: de 48 milbões_de hectares foram para .as mãos de 
proprietários com estabelecimentos com mais de mil hectares. 

Aqui há um quadro pt<parado pelo Professor Bernartlo Man
çano Fernandes que indica que os ·27 ma..iore:s J.lfCI(iietários do Brasil 
são donos de mais de 25 milhões de hectares. Vinte C sete proprietá
rios são donos de uma área maior do que a do Estado de São Paulo. 

É muito importante a contril:uição de V. Ex'. Senador Os
mar Dias, porque alerta o próprio Presidente Fernando Henrique e 
mostra-lhe o que se está realizando, na verdade, uma reforma 
agrária às avessas. É isso o que tem caracterizado os nove primei
ros meses de seu Governo. 

Quisera esúvéssemos aqui no Senado Federal ouvindo a 
cooclamação daqueles que participaram do [V Encontro Nacional 
dos Trabalhadores sem-Tena, realizado em julho último em Brasí~ 
lia, quando disseram: "Che. Zuwbi. Antônio Conselheiro, na luta 
pela tern1 somos todos companheiros!". Quantas vezes precisare
mos ver pessoas como Cbico Mendes, Zumbi de Pa..lmares, Antô
nio Conselheiro e tantos outros, mortos, para que se faça justiça 
com a terra em nosso País? _ - - --

A preocupação do Governo pareCe estar sendo a de espio
nar, contrariando o que está na ConstiOJição. A sede -da CONTAG 
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricuib.lra foi 
v~g~osamente espionada por técnicos araJX>ngas da SAE. 

E Jnciso, Sr. Presidente, que o Secretário-Geral da Presi
dência. Eduardo Jorge, o chefe supremo da SAE, venba explicar 
isso ao Senado Federal. S. s• disse à Veja: "se confumada a de
núncia, manda.Iei ap.~rar, e se algum agente estiver envolvido será 
responsabilizado.'' 

Sr. Presidente, estou ingressando hoje com um requerimen
to de convccação ao Sr. Eduardo Jorge. Secretário-Gemi da Presi
dência. para que S. s• explique a respeito do assunto. pois. parece 
uma ação na díreção contrária de quem--quer estar dialogando com 
os trabalhadores sem-terra. Se quiserem saber o que pensam os 
trabalhadores sem-terra que dialoguem com eles direta.men.te, es
cutem os seus anseios, ouçam suai sugestões e protriOvam. com 
rapidez e determinação. a reforma agrária e os- ãssen1.ameiúos. 
Muito obrigado. 

Durank o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Josi Sa.rraey, Presidmte, deixa a cadeira da presidincia, 
que é ocupada Jklo Sr. Jos1 Eduartú; Durra, Suple~ de 
s~crt:rário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Outra)- A Presidência 
infcxma aos Sci. Senadores que o motivo da ~ de energia, ocorri
do há pouco. foi d<an-ência de um incio:lio cm uma subeslação da 
CEB, o que Jn>VC>Cal o seu dcsligammo por motivos de segurança. 

O SR. PRESIDENTE (José Ediianlo Outra) : A Presidên
cia recebeu do Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, o 
A viso n° 619, de 1995. de 28 de julho último, solicitando a desig
nação de representante desta Casa para compor, na condição de 
observador parlamentar, a DelegaÇão Oficial do Brasil à reunlBo 
annal conjunta das Assembléias de Governadores do Fundo Mo
netário In~ernacionai(FM!) e do Banco lnlernacional para Recons
trução e DesenvolvimeniO (BIRD). às reuniões do Grupo Intergo
vemamental dos Vinte e Quatro- sobre Assuntos Monetários Inter
nacionais(G~24) e dos Comitês Interino e de Desenvolvimento, 
que serão realizados em Washington- Estados Unidos da Améri~ 
ca. no periodo de 6 a 12 de outubro próximo. (DIVERSOS N" 
105. DE 1995) 

O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -Foi encami
nhado à publicação parecer da Comissão de_ Assuntos Sociais. 

concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara dos Depu
tados D0 6, de 1994. (D0 1.800/91. na Casa de Origem). que estabe
lece fórmula de atualização dos _tipos especiais de remuneração 
trabalhista baseãdos na média dos valores recebidos em meses_ an
teriores ao pagamento. 

De acordo com o disposto no Parágrafo Único do art._ 254 
do Regimento Interno, fica abCrto o prazo de dois dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado 
Federal, para que a matéria continue sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Sol= a 
rilesa, requeiimentó que será lido pelo Sr. l 0 secretário em exercí-
cio, Senador Valmir Ca.mpelo. -

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.165, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Senado 

Federal, e tendo em vista contratação de empréstimo junto ao Ban
co Nacional de Desenvolvimento Económico e Sociaf pela INPA
CEL - Indústria de Papel Arapoti, requeiro sejam solicitadas ao 
Exm0 Sr. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento as se
guintes informações: 

1 - valor do empréstimo e cronograma de liberação: 
2 - prazos e condíções de pagameD!<r. 
3 - garantias oferecidas; 
4 - valor do montante da dívida vencida e a vencer, c.om 

seus respectivos prazos; 
5- valor lOtai do projeiO fiiWlciado. 
Sala das Sessões. 4 de setembro de 1995. - Osmar Dios, 

Senador. 

(À MeSt:J para D~ci.são.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - O requeri
- meDlo lido será despachado à Mesa para decisão nos termos do in

ciso -Ill do art. 216 do Regimento Interno. 
Sobn:-ã mesa; i'equeriinentó-que será lido pelo Sr. 1° secre. 

tário em exerclcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.166, DE 1995 
Requeiro-, com ãmparo -n6 art. 258 do Regimento Interno, 

seja promovida a tramitaÇão em conpoto dos Projetes de Lei da 
Ciimara nos. 65/93 e 209/93. 

· Jnstilicação 
Os projetos em questão tiatam de alterações no Código de 

Processo Civi~ dispondo. porticularmente, sobro a f= de illtima
)'ào dos advogados. quando estes não mantiverem escritório proflssio

-na! na comarca em que os aiOS proÕessua:is sejam praticados. O PLC 
n" 65/93 ~gula. -aíndi, a u~ de foc-súnilc. pam I<Sguanlc> de 
prazO. "razão pela qual a ele já se CllCOillm apensado oPLs n• 43/95. 
de autoria do Senador Ronaldo Omba_Lima. que também busca ~gu
Iar o uso do sistema de fax cu similar no processo civil 

Motivam-nos propor a apensação do PLC 0°-209/93 ao-_PLC 
n° 65/93 as seguintes razões: -_ -

-- a) a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania vem, há 
muito, constatando a proliferação de proposições tendentes a _alte
rar o CPC; disso resulta que nossa legislação processual pátria, sis
terilatizada por CódigO, de forma a pennitir o melhor conbeciriien
to e aplicação do direito, vai convertendo-se em uma "colcha de 
retalhos". o que não configura boa política legislativa; urge, _pois, 
que haja um esforço de unificação dos projer.os que tenham pores
copo modificar o Código de 1973, por razões de economia proces-
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suai e observância do necessário equilíbrio sislêmico da legislação 
codifica~ 

b) o PLC n° 65/93 deve preceder ao PLC neozo9/93, ante o 
disp::>sto no art. 260, letra b, número 2. s.endo mister salientar que 
aquele regula a matéria com mais amplitude que esse. 

Por estes motivos confiamos no acolhimento do presente~
querimento pelos nobres Pares. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1995.- Senador José 
Eduardo Dutra (PT/SE) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Dutra) - O requeri
roemo lido será incluído em Ordem do Dia. ~rtunamente. con
soante o disposto no art.. 255, inciso II, alínea c, item 8. do Regi
menlo Interno. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra, pelo prazo de vinte minutos. ao Senador 

V a1mir Campelo. 
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Proouncía o se

guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. Sr-s e 
Srs. Senadores. os militares.brasileiros têm revelado Uma extraor
dinária capacidade adaptativa. Aquilo que conseguem noss05 ser
vidores da Marinha. do Exército e da Aeronáutica, ou seja. fazer 
chegar ao fun do mês o seu m.inguado soldo, provendo habitação e 
alimentação a sua família, é uma façanha_ comparável aos feitos 
heróicos nos tempos de guerra. Os militares brasileiros figuram 
entre os mais mal pagos do mundo. 

Apesar dessa espantosa capacidade de adaptação dos nossos 
militares, cuja paciência e discipliria J1ies permitem sobreviver 
nestes tempos dificeis, com vencimentos insuficientes paxa fazer 
face às suas despesas mais elementares, não podemos fazer ouvi
dos de mercador às suas reivindicações salariais. 

O Governo não pode. com a obsessão da estabilidade mo
netária, descuidar dos seus objetivos perma.neotes de crescimento 
econômico e justiça social, e por afpa-sS"i. indiscutivelmente, o es
tabelecimento de uma política de remuneraÇão justa para os servi-
dores, sejam eles civis ou militares. -

Quero me deter hoje no caso dos miliiãres, que tivemm seus 
soldos literalmente aviltados nos últimos anos, levando nossos ofi~ 
cia.is ~ e o pessoal subalterno, em particular- a uma simação vexa
tória e bumilb.a.nte, com muitos deles tendo que fazer "biscate", 
"bico", para não permitir que suas f3J:!!Ílias passem por privações. 

Creio nã6 ser necessário me alongar demasiado acerca da insa
tisfação do& nossos militares com os soldos que reçebem. p:xque toda 
a imprensa vem ex}XJildo, quase que diariamente, a irvfignaçio que to
moo conta desse importante segmen10 da vida naciooa.L 

O Brasil é um dos países que menos ~Veste em suas F~ 
Aimadas. Nossos gasta; milita= não passam de 0.8% do PIB, per
cenlllaiiiilito inferiot- ao que gas1am o Chile. ccm2.7%. a Azgentina, 
com 1.7%, para citar apenas nossos parceiros-Iatíoo-americanos. 

A indústria de material bélico nacional, que chegou a figu
rar como a quieta maior do mundo, hoje não consegue !õUprir as 
forças de seu próprio País. É o resullado da lamCntável falta de in
vestimentos nas nossas Forças Armadas.* 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. _ex•-um aparte, nobre 
Senador V almir Campelo? 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Edison Lobão - Senador Valmir Campelo, creio que 

V.Ex• procede muito bem quando analisa esse importante tema: o 
soldo dos militares brasileiros neste momento. (luem. conhece os 
militares sabe a vida regrada que eles levam. Os militares têm seus 
vencimentos muito aquém das mínimas nõceisicb.des: Obsetva-se 
que um General de quatro estrelas, ao chegar a este posto, perma
neceu mais de 40 anos nas Forças Armadas, a setviço da Pátria, 
sem poder exercer outra atividade, senão essa exclusivamente. To-

davia, a sua remuneração é abaixo da critica, realmente. O suca
teamento das Forças Armadas é ootra questão que precisa ser ob
servada pelo Governo. Temos aproximadamente 80:} aviões --na 
Força Aérea Brasileira, dos quais mais da metade não p:xJe sair 
dos aeroportos porque foram canibalizados pa.rn que os ootros pudes
sem voor. O mesmo ocom: à Marinha de Ouerrn.., aos tanques do Exér
cito. Tal siruação não pxie prosseguir. Faz V. Ex" uma idéia nítida, 
cem o seu d.iscurso. daquilo ~e está acontecendo. de fato, oa intimida~ 
de das nossas Forças Annadas. Es!OU inleirameote solidário com o Pre
sidente da República na sua intenção de elevar, ainda que em níveis 
ainda baixos. os vetrimentos dos militares das Forças Armadas Brasi
leiras. assim como com a iniciativa de V._Ex•, em exaltar o papel que 
elas exercem na nossa sociedade. Obrigado. 

_ O SR. V ALMIR CAMPELO - Obrigado a V. Ex' P.lo 
aparte que demonstra. nobre Senador Edison Lobão, o conheci
mento que tem V. Ex• sobre o problema; e esta é a realidade. Não 
me refrrq apenas ao aumento, que, para mim. é irrisório. é peque
no, demasiadamente pequeno. Quando logo mais começarmos a 
discutir o Orçamento do próximo ano na Comissão de Orçamento 
e aqui no plenário do Congresso Nacional~_teremos condições de 
fazer justiça e de destinar recursos exatamente às três Forças Âr
madas do nosso Paí:o. Em termos de investimentos, elas estão tt> 
talmente sucateadas, e nós teremos que, realmente. dar as mínimas 
condições de trabalho para os militares. não só da Aeronáutica, 
como da Marinha e do Exército Brasileiro. Obrigado a V. Ex". 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço com muito prazer o 

Senador Humberto Lucena. 
O Sr. Humberto Luceoa- Senador Valmir Campelo. dese

jo parti.Ibar com V. Ex • essas idéias relacionadas com as at.ividades 
daqueles que integram as Forças: Armadas brasileiras. Realmente. 
tratam- se de funciooários que servem mais ao Estado do que aos 
Governos, porqu_e o Estado fica e os GoVernos pissam. Há um de
ta.Ibe que precisa ser acenruad.o, no caso dos que integram as For-

- Ças Armadas: esses servidores exercem seus afazeres administrati
vos em tempo integral e estão proibidos de ter qualquer outra~
vidade, por exemplo, na iniciativa privada. ã não ser quando pasM 
sam para a resetva; isso realmente lhes dá uma condição sui geu~ 
ris. Portanto. deve haver uma preocupação grande por parte do 
Governo Federai. no sentido de lhes assegurar remuneração con
digna., para que possam realmente servir aos interesses da Pátria 
com amor. dedicação e exclusividade, como acabo de dizer, sa
lientando sobrerudo as ~fas de proteçio maior à segurança na
cional nas zonas de fronteira. Mas se esse é meu ponto de vista 
quanto aos militares, não pos:so deixãr ae salientar t3.mbénl a ne
cessidade imperiosa que !emos de olhar também para os servidores 
civis,_que estão em situaçlp de dificuldades muito gmrides. princ-í
palmente aqueles que integram sua grande massa e co~ o 
Poder Executivo. Vejo, por exemplo, com certa preocupação, a 
idéia da reforma administrativa na parte em que :;e pretende pôr 
fm1 à isonomia entre 05 Poderes, porque esta seria a única maneira 
de fazer j.lstiça aqs_ que estio no Poder Executivo. Sabe V. Ex• que 
os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário têm. realmente. 
remuneração bem acima à daqueles que trabalham em atividades 
idênticas n~ Pcx:ler Executi~o. Quero, portanto, aplaudir o discurso 
de V. Ex• em relação a05 militares e chamar a atenção do Governo 
para a situação de penúria em que se encontram os servidores civis 
da União, nor.adamente aqueles que são a iL.J.ensa maioria. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado pelo apar
te, nobre SelwiOr HUmberto LuceDL Como V. Ex• ouviu, no iní
cio de meu pronunciamento. referi-me tanto ao servidor militar 
quanto ao civil. porque entendo que os salários são. realmente, in
dignos para ambas categorias. Enfoco principalmente os militares 



56 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

h~lje ~·m função das recentes medidas provisórias que foram baixa
das pelo Presidente da RepUblica. mas estamos ateruos e conside
ramos. de mteira justiça que os servidores civis tanto quanto os mi
litares tenham um salário digno. que possa, pelo menos, atender às 
ncx·essidades básic.as de suas famílias. 

O Sr. Jefferson Péres- Concede-me V. Ex• um apane? 
O SR. V ALMIR CAMPELO . Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Jefferson Péres - V. Ex", Senador Valmir Campelo. 

Lraz a debate um tema realmente atual, importante, qual seja. a bai
xa n..muneraçào da grande maioria dos servidores públicos civis e 
militares. estes últimos com a·desvantagem. como salientou o Se
nadnr Humberto Lucena. de serem setvidores de tempo integral e 
dedicação exclusiva. o que não ocorre com··ru- civis, que podem 
desenvolver legalmente atiVidades paralelas e complementar seu 
Wário. Tenho coohecimenlO. Senador Valmir Campelo. pelo con· 
ta to com famílias de militares. das dificuldades que eles enfrentam 
arual.mente: alguns experimentam situações bumilbantes. Mas o 
pior, além do soldo baixo em termos absoiulOs, é a injustiça em 
termos relativos. Sabemos que existem servidores ativos e. princi· 
palmente. inativos. percebendo salârios astroOOmicos- RS lO mil a 
R$20 mil por mês. O Governador Mão Santa. que administra um 
Estado paupérrimo. o Piauí. teve que ir ao Supremo Tribunal Fe· 
dera! argüir a i.nconstirucíonalidade de leis que permitiam esses es
caD.daJosos proventos num Estado tão pobre. O Governador Víror 
Buaiz. do Espírito SanlO~ segurido li nos jomaís, fiCou- tão revOlta· 
do, rebelou-se e declarou que não vai cumprir lei tão iníqua; recu· 
sa-se a pagar proventos de R$21 mil a um servidor aposentado do 
Espírito Santo. No meu Estado, o Amazonas, há funcionários ina· 
ti vos que ganham R$15 mil. Creio que já é tempo de o Congresso 
Nacional por um cobro, um paradeiro nisso. Entendo que a Consti
tuição, contra a qual não existem direitos adquiridos. tem que esta
belecer um teto inultrapassável que seria o vencimento de Jm:si; 
dente da Replblica e mandar rebaixar aqueles que o excederem. E 
absolutamente insustentável, inadmissível, Senador Valmir Cam· 
pelo. que um oficial general ganhe RS3 mil ou R$4 mil, enquanto 
há servidores que não prest.aram. absolutamente, os mesmos servi
ços ao País e ganham três. quatro ou cinco vezes t:D.ai.S. cfeio que o 
Congresso Nacional precisa, via Constituição, acabar com esse es
tado de coisas lamentável. Muito obrigado. 

O SR. V ALMIR CAMPELÇI · Agradeço o aparte de V. 
Ex•. Creio mesmo, Senador, que o militar não é sequer servidor 
público; no meu entendimento, é um servidor c;lo País. diante da 
responsabilidade que tem na defesa do nosso Pais; ele não tem um 
compromisso maior com o Governo, mas sini com: a Nação. 

Agradeço a V. Ex.• pelo aparte. . · 
A indústria de material bélico nacional. que chegou a figu

rar como a quinta maior do mundo, boje não consegue suprir as 
Forças do seu próprio País. É o resultado da. lamentável falta de ín· 
vestimentos nas nossas: Forças Armadas. E. apesar disso, é preciso 
mencionar que além de suas obrigações constitucionais,- as Forças 
Armadas prestam uma extensa folha de serviços comunitários. 
principalmente em seus postos mais avançados, junto às fronteiras 
distantes dos centros urbanos, com atividades assistenciaís de ca· 
ráter indiscutivelmente social. 

Nossas Forças Armadas. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, precisam e devein ser providas doS IeCun:Os necessários para 
realizar a segurança do País -e desenvolver-se tecnológica e mate· 
rialmente até o nível em que se encontram as forças militares mais 
avançadas do Planeta. Por que não? Afmal. nio estamos destina
dos a nos tomar um País de Primeiro Mundo, com justiça social, 
alta tecnologia e outros pressupostos da globaliz.ação? 

"Se queres a paz. prepara-te para a guerra", ensinaram os 
extraordinários generais prussianos do pasSado. 

U Brasil não !JI.xle perrrutir o sucateamento e a deterioração 
de seu aparelbo militar. Não pode penniti:r. acima de tudo, o avilta
menro. a humilhação dos brasileiros que se dispuseram a integrnr ros. 
sos: contingenles de Mannba. de Exército e de Aeronáutica. _como se 
fossem cid.adãOs de segunda classe. indignos de receberem uma remu
neração justa. capaz de lhes garantir o sustento de suas famílias~ 

Não podendo nu1s ignorar a realidade vergonhosa do soldo de 
nossos militares. o Presidente da República assinru. na semana passa
da. medida pn.wisória <:oncedendo reajuste médio de 20o/c nos venci
mentos do pessoal da ativa e da reserva. Na verdade. a MP cria duas 
gratificações para os militares: a Gratificação de Condição Espeçial de 
Trabalbo. que varia conforme o posto ocupado e é- retroauva a 1 o de 
agosto, e a Gratificação Temporária. que lerá vigêccia apena~ no in
tervalo entre 1° de agosto e 31 de dezembro deste ano. 

A Gratificação Temporâria vai: permitii um aumen!~' de 
apro:'tima.dameote R$450 para as patentes mais elevadas e de cerca 
de R$1.5 para os soldados. corneteiros e assemelhados. 

Jâ a Gratificação de Condição Especial de Trabalbo serâ incor. 
porada defmjtivamente à remuneração dos militares e será ca1culada 
por um valor multiplicado sobre o soldo de cada posto da hierarquia.. 

Na MP são elencadas as características próprias que justifi
cam a Gratificação Especial: obógatorie"dade de dedicação exclu
siva; trabalho em regiões inóspitas e distantes; exercício do cargo 
sem horário fixo de 1rabaJho e sem direito a horas extras. 

Com esse aumento, um general passará a receber apenas 
perto de R$3.600 mil por mês. o que continua sendo mUito pouco 
diante das responsabilidades que lhe são acometidas. 

De qualquer forma. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. é 
tDUito positiva essa decisão do Presidente Fernando Henrique Car
doso. Já não era s:em tempo atender às justas reivindicações das 
nossas Forças Armadas. Embora seja um reajuste modesto. irá per· 
mitir aos nossos militares ao menos tomar fôlego no meio desse 
"sufoco" que atinge o assalariado brasileiro como um todo. 

Quero decH.nar o meu integral apoio a essa iniciativa do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. que faz justiça a um dos 
segmentos mais sacrificados da sociedade brasileira. O aumento 
coDcedído ·aos milita.r'f!s é_jUsto e vem no momento oporruno. Esse 
pequeno reajuste dos soldos será de grande valia para o pessoal da 
ativa e também para os que já se encontram na reserva. 

Conclamo os meus nobres Pares a apreciarmos. oom a 
maior brevidade possível. essa medida provlsória. que. repito. faz 
justiça para com os valorosos brasileiros que mtegram nossas for
ças Armadas. 

Em o-que tinha a dizer, Sr. Presidente:. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Josê Eduardo Dutra) ·Tem a pala· 

vra o Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o se

guinte diséurso. Sem revisão do orador-.) ·Sr. Presidente. Srs. Se
nadores. volicl ao tema que me trouxe a esta tribuna oa última sex. 
ta-feira. quando abordei o problema do escandaloso contrabando 
que entra no País via, principalmente, Ciudad dei Est, mas também 
pelas portas abenas dos aeroportos e portos do Brasil. 

A revtsta Veja desta semana traz uma denúncia a respeito 
da. conivência da Receita Federal com a sonegação fiscal. Revela o 
desaparecimento de um processo de sonegação. com três volumes. 
envolvendo um conhecido empresário e ex-deputado de BrasJlia. 
Não é a primeira vez que isso acontece na Receita Federal.-de
monstrando que existe, portanlo. conivéncia de funcionários dessa 
repartição com sonegadores de impostos. 

A revista revela também que toneladas de produtos estran· 
geiros enrram pelos aeroportos e são liberados pelos funcionários 
da Receita Federal. Os números mostram que os produtos libera-
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dos. em peso, representam cerca 2.5 roneladas a 3 wneladas, per 
capita, Sr. Presidente. Já não se trata. portanto, de casos esporádi
cos. Não é o excesso de bagagem com o qual a Receita pode e até 
deve Ser tolerante. Não. Quando se fala em toneladas, realmente. é 
um caso que indica uma situação muito grave. Quando o Fisco não 
funciona em um pais. o Estado está sendo falido, Sr. Presidente. 

Sobre Ciudad dei Est. eu me referia a números que comple
mento boje. Estima-se que 45% dos produtos elei.roeletrônicos 
vendidos no Brasil entram via Ciudad dei Esl. Cerca de meiade 
dos relógios comercializados no País são provenientes daquela ci
dade paraguaia. 

Em Brasilia, ao lado do Es[ádio Mané Garrincba. funciona 
uma feira que já se denominou de Feira do Paraguai. Lá se compra 
de rudo, com a total complacência das autori~des estaduais. dis-
tritais e feden.is. · 

Na semana passada. fui chamado por comerciantes de Ma
naus que participavam de uma feira oficial e legalizada e, -no en
taDto, estavam sofrendo uma rigorosíssima vigilância do Fisco es
tadual. Aqueles fiscais, ao serem indagados sobre o· fato de não 
agirem com o mesmo rigor com os comerciantes da Feira do Para
guai, responderam que se tratava de um JXOblema político. 

Sexta~feira, depois que ocupei esta tribuna para falar sobre 
contrabando. fui informado por funcionái:ios do meu gabinete que 
um cidadão bem vestido, bem falante. portando uma pasta. lá en
trara oferecendo telefones celulares coreanos, taiwaneses e cinga
pureanos. Deixou. inclusiVe, um telefone de contato. A audácia 
dos contrabandistas chega ao ex.trem.o de invadir o gabinete dos 
Senadores para oferecer produtos entrados ilega.l.tD.ente no Piís. 

Na semana passada, comuniquei que a Receita Federal, em 
resposta a um requerimento meu, informou-me oficialmente que a 
sooegação via Ciudad dei Est chega a quase R$2 bilhões por ano. 
É um terço do que o Ministro Adib Jatene necessita para resolver 
os problemas do Ministério da Saúde. A mídia- a televisão. os jor
nais, as revistas - focaliza essa questão quase todas as semanas. e 
não se toma uma providência efetiva. Que País é _este? 

O Senador Eduardo Suplicy leu um trecho da reportagem 
da revista Veja. demonstrando o que foi aquela brutalidade do 
massacre em Rondônia. 

O Senador Geraldo Melo revela v~ que, na zona do ·agreste. 
se não me engano, há 200 mil hectall:js de terra disponíveis. E não 
é feita uma refonna agrária séria neste País, õ -quâl precisa de tan
tos recursos. O Brasil tem um sistema de saúde .!!m Estado preca
rissimo e pen:nite um contrabando deslavado, desbragado. 

Este é um País qUe nâO tem Estado; o Estado-brasileiro está 
falido. O Congfesso Nacior:ial nâ.Op:xle fi~-de braços cruzados 
diante de uma simação como essa. 

O Sr. Edison Lobão- Permite... me V. Ex• um aparte? 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o aparte a V. Ex'. 

com muito prazer. 
O Sr~ Edison Lobão -Senador Jefferson Pétes, louvo-lbé a 

iniciativa de trazer aqui a sua im(X>rtante voz, para fazer úma criti
ca ao que vem acontecendo com freqüência em nosso País e que 
coostitui umã"_de_ iiossas mazelas. Recordo-me que, há cerca de 
oito anos, levei ao Presidente da República um relatório de um su
perintendente da Receita Federal na Amazônia, relatando a sua 
açã.o naquela região; localizado em Belém. ele tinha jurisdição no 
Estã.do de V. Ex•. no Amapá e em Roralma. Ele, então. explicava 
que depois da sua chegada à Superintendência da Receita daquela 
região passou a produzir ooro em grande escãla, oficialmente. e 
pimenta-do-reino. Anteriormente. a produção de ouro e pimenta
do-reino Il:;gistrada naquela ãrea amazôníca era quase zero, e. to. 
davia, o Suriname era um dos -maiores exportadores latino-ameri
canos de taí& produtos, sem que produzisse um··grama de ouro 00 

um grão de pimenla-do-ieino. Tiãcil-o ouro e a pimenta-do-retiio 
brasileiros escapando pela fronteira. Chegamos a esse ponto-em 
nosso País. Por enquanto. V. Ex" está se referindo ao que entra ile
galmente; e eu, ao que saía - pelo menos saía - ilegalmente do nos
so País, não sei se isto ainda ocorre. Foi de tal modo escandalosa 
aquela revelação, que o próprio Presideote da República, o então 
Presidente José Sarney, chegou a propor uma lei, que foi votada 
aqui, da qual fui Relator. estabeleceodo que o ouro passava a ser 
um ativo fLna.nceíro e. portanlO, com uma taxação baixíssima, exa
tamente para impedir oo evitar o seu contrabando. Mas isso que V, 
Ex• relata nesta t:arde é grave, tem ocorrido, e as autoridades bra_si
leiras preCisam tomar uma providência realmente eÕ.érgíca. S_ei 
que o Governo está precx.·upado com isso. O Secretário da Rec-eita. 
Everardo Maciel. trabalha intensamente no sentido de coibir esses 
abusos. Mas algo mais fume e mais enérgico precisa ser feito para 
que registros como esses que V. Ex• faz não ocorram mais em 
nossas relações administrativas_ Cumprimento v.-Ex·. -

O SR. JEFFERSON PÉRES . Obrigado. Senador Edison 
Lobão. O Congresso vai examinar, logo mais. um projeto de refor
ma triOOtária. Uma reforma timida, mas, de qualquer modo. tenta· 
se dar alguma racionalidade. ou menos inacionalidade. ao sistema 
tributário nacional. 

Será bastante, Senador? Se- nada se ftzer de efetivo no que 
tange à administração tributária. se não se equipar o Fisco. infor· 
matizando-o, fornecendo pessoal qualificado a seus quadros. nada. 
adiantará. 

O que é feito da ESAF? Será que ainda se formam fisóiiS 
na ESAF. a Escola de Administração Fazendária? Não sei. nunca 
mais ouvi falar nada sobre o assunto. Penso que algo de muito sé
rio tem que ser feito, não apenas oo campo legal. no campo legis
lativo, mas também. principalmente, oo campo administrativo. Do 
contrário, os milhões vão continuar ~e escoando pelo raio e ficará 
dificil. realmente. resolver problemas neste País. -

Semana pasbda. comuniquer ao Plenário que o Secretálio 
Everar<io Maciel-foi convocado pela Comissão de Assuntos Eco. 
nõmicos para tratar especificamente de contrabando. Não sei o qiie 
ele vai anunciar. que medidas concretas vai informar àquela Co
missão. mas. dependendo do que ele disser, temos que pensar se
riamente - não este ano. porque o Congresso está sao.nado, mas 
logo no começo do próximo exercício ~ na criação de uma comiç 
são parlamentar de inquérito. O contrabando_. da forma que es~. 
Srs. Senadores, e vai num crescendo. realmente. não pede conti· 
nuar. É preciso colocar um paradeiro nisso. 

O Sr. Eduardo Suplicy ~ V. Ex• permite um aparte, Se~-
dor Jefferson Péres? -

O SR. JEFFERSON PÉRES • Ouço V. Ex' com prazer.-

O Sr. Eduardo Suplicy- Também gostaria de cumprimen
tar V. Ex• por trazer este assunto ao Plenário. É fato que está ha
vendo, por parte da Receita Federal. seus diversos agentes e dos 
órgãos que com ela colaboram. con:Jo a Polícia Federal. algo que 
precisa ser melhor esclarecido. Nós teremos aqui a op:>rtunidade 
de oovir. pela convocação a que V. Ex• se refere. :J Secre[ário da 
Receita Federal, Everardo Maciel. Mas, segundo reportagem da 
Revista Veja. se indica uma certa conivência de muitos setores e 
agentes fiscais da Receita Federal, seja nos aeroportos., como em 
Cumbica. seja em ponos. como o de Vitória. no E :pírito Santo-. e 
nos mais diversos pontos do País. Existe também a conivência en
tre funcionários da Receita que ora trabalham em escritórios de 
advocacia e de consuitoria tributária. atendendo às grandes empre· 
sas, e op voltam como uma simbiose de ação por parte desses fun· 
cionários que contrariam todo e qualquer aspecto de ética na Ad
ministração Pública. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES · Simbiose ou promíscuida
de, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy ~ Promiscuidade. E V. Ex& lembra 
bem um ponto importante. que a Revista VejA-Chama a atençãÕ. é"
que empresas como a COIMEX e a Cotia Trading remuneravam 
44 fiscaiS para desembaraçar produtos trazidos pela empresas. 
Como pode um flscal da Receita Federal ser remunerado. ao mes
mo tempo, pelo Poder Público e por empresas de Comércio Exte
rior'? Evidentemente, há algo ínadmissivel. O Diretor da COI
MEX. Sr. Otacílío"CoSer. critica o Sr. Everardo Maciel no sentido 
de que estaria fazendo uma esbJpidez por estar impressionado com 
essa açã.o de promiscuidade, que, realmente, não pcxle ser admiti
da. De fato, precisainos dO ·esclarecimento em profundidade e es
peramos que o Sr. Everardo Maciel traga as devidas explicações 
porque. do contrário, a intenção anunciado. por V. Ex• é correta e 
receberá o nosso apoio. Ou seja. se não houVer o elucidamento e a 
ação concreta, se justificará a CPI. 

O SR. JEFFERSON PÉRES · Agcideço a V. Ex'. Espero 
que os membros do .Partido dos TrabalbaclOies, da: Comissão a 
qual V. Ex& faz parte. estejam presentes na reunião e levem ele-_ 
mentos para que façamos uma argüição prOfunda ao Secretário 
Everardo Maciel. 

O Sr. J09é Agripino- Permite V. Ex& um aparte? 
O SR. JEFFERSON PÉRES · Com pnlZer ouço V. Ex'. 
O Sr. José AgripiDo . Senador Jefferson Péres, ouvi estu

pefato a declaração de V. Ex• sobre a audácia do cont:rn.bandista 
que ousou ir ao seu gabinete oferecer produto:contraba.odeado. V. 
Ex& faz um pronunciamento muito oportuno que merece a R:tlexão 
desta Casa. porque, en:l última análise. toca em uma questão sobre 
a qual. bá pooco, conversava com o Senador Geraldo Melo: o Sis
tema Tributário NacionaL Veja bem. se alguém vai ao exterior e 
traz coisas, tendo oportunidade de não declará-las na alfãndega, 
não paga o imposto devido à União e não lesa ninguém. Se al
guém pratica contrn.bando. raciocina que, para adquirir alguma 
coisa. tem que tirar dinheiro, até mesmo para trocar dólar. V. Ex& 
comentoo o nível de preparo dos agentes fazendários da Receita 
Federal, da ESAF, na ab.Jaçáo do Secretário Everardo Maciel. que, 
creio eu. muito tem se dedicado para desempenhar bem o seu pa
pel . e dou meu testemunho nesse sentido~· mas, com a legislação 
tributária que temos, fica muito dificil exercer um policiamento 
ccneto. A reforma tributária que o 'Poder Executivo remeteu ao 
Congresso Nacional para apreciação é- tímida. pouco criativa e 
sem nenhuma inovação. Essa questão do contrabando, por exem
plo, poderia desaparecer das discussões na medida em que o im
posto sobre cheques fosse um grande imposto brasileiro, potque, 
para a compra de qualqtJer objelO, se teria qÚe tirar dinheiro, emitir 
um cheque e, assim. pagar-se-ia o imposto. Por que não se argúi 
do Secretário Everardo Macíe! o que S. S& pensa do im.poslO sobre 
cheque, como foi proposto pelO ex-Dep.nado Flávio Rocha e este
ve em diso.JSsão durai.tt.e muito tempo, para imlos, efetivamente, 
ao âmago da questão? Do contrário. vamos ficar na superficialida
de. nos ataques ao padrão ético ou nio-ético dos agentes, da capa
cidade ou não da Rec:eita de exercer um correto policiamento. Pen
so que temos que ir ao âmago da questão para lentarmos resolver o 
problema que V. Ex& denuncia. com muita proprieda~ nesta ta.Ide. 

O SR. JEFFERSON PÉRES · Muito obrigado, Senador 
Jooé Agripíno. 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex• permite um aparte, nobre Se
nador'? 

O SR. JEFFERSON PERES· Ouço V. Ex'.nobre Sena· 
dor Edisoo Lobão. 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex1 mencionou um pouco mper
ficialmente a questão da ESAF e o aparelhameD.to da fiscalização. 

Aí reside boa pane do nossà prohll'ma.. Tcnhll notícia de que o nú
mero de cassas ftscais é cxiguo. redu7idíssimo. Temos uma gran
de quantidade de fiscais da meihor categona. funcionários de elevado 
espírito pjblic.o. de corn-.çãn pessoal e de ~·onlpe!ência..._mas, assoberba
dos pelo serviço, não conseguem ptnm<)ve-r um.'l rLscali?.a.ção adequada 
em nosso País. Essa é uma questão L.:Jlle prt'Ósa scr vistJ. também. Rea
tivar a ESAF. se está desativada., e fazer cnm que ~enhamos uma 
quadro de fiscais a aJtllra das necessJdadP.s hra'>ilciras. 

O SR. JEFFERSON Pf:RES · Não há dúvida. Senador 
Ed.ison Lobão. Longe de mim genera!i?.ar. No Ama7ona.~. meu Es
tado, collheço fiscais da Receita l"cd<"ml'b Plt•lh~,r qualidade. ex
tremamente probos e competentes. 

O fiSco brasileiro. princolpalme-nte- no nível federal. foi des
baratado. desmantelado. o nt!mero de fí~ea.is ror hahitante é real
mente irrisório. Reconheço tudo i.~so. O 4ue disse há pouco foi 
que precisamos cuidar de administração fiscal também. e não __ ape
nas de reforma fiscal. 

Incorporando todos esses apartes ao meu discurso. dou por 
encerrado este pronunciamento. Sr. Presidente. 

Duranre o discurso do Sr. Jefferson Peres. O Sr. 
Jo.s.é Eduardo Dutra. Supleme de Sccrecário. deixa a ca
deira da presidéncUJ. que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mele. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra 
ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Pronuncia o 
seguinte disrurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs;. Se
oadores, na semana passada esta Casa debateu um projeto de minha 
autoria que trntava da questão da privatização na Companhia V ale do 
Rio Doce e, por dehõeração da maioria dos Srs. Senadores. este pioje
to foi remetido à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. para 
que a Casa pudesse debater mais esta questão. 

Portanto, gõstaria de aproveitar a tarde desta segunda-feira 
para tecer algumas considerações sobre esta matéria. Poder=-se·ia 
dizer que o número de Senadores presentes não aconselhasse C~. 
isso, mas considero que oS Senadores que-estão aqui qualificam 
profundamente esse debate, a saber, o Se11ador Jo~~ Agripino. _ _?re
sidente da Comissão de Infra-Estrutura. portanto. uma comissão 
que está afeta à questão da Vale do Rio Doce~ o Senador Edison 
Lobão, ex-Goveroadcx- do Mar.mhão, um dos Estados onde a Com
panhia Vale do Rio Doce tem grnode atuação: além do Senador HUm
berto Luoena, e•-Presideme do Congresso Nacional; o Senador José 
Roberto Arruda.: os Senadores Osmar Dia.'> e Jefferson Péres que, 
mesmo sendo do Partido do Governo, têm demo!lstrado uma fX'S· 
tura aberta para discutir uma série de questões. mostrando-se inde
pendentes; além da Senadora Marina Silva, do meu Partido. 

Primeiro, gostaria de registrar- como, aliás, já fu em aJgu
m~s oportunidades -. que não encaro a questão da privatização oo 
estatização como OOgma ou questão de principio. Tenho dito. den
tro do meu Partido. que não podemos assumir o papel de herdeiros 
ou xesponsãveis pelo tipo de estado e empresas estatais que foram 
construídas neste nosso País; até po':que ~op_o fett_o _q_!lestão de di
zer, por repetidas vezes, que. qUando a maioria dessas empresas, e 
não é o caso da Vale do Rio Doce, mas grande parte das empresas 
estatais do Brasil. foram construídas por selores. os democ-m_tas. 
progressistas e socialiStas ·estavam sendo presos. torturados, bani-
dos, cassados, etc. _ -

Portanto, minha defesa. minha posiÇão- Contrária à privatiza
ção da Vale do Rio Doce não se prende_a_ questões ideológicas; 
precde.se à análise. em primefro lugãr, da s-ua importância estraté
gica parn qualquer país que pretenda fazer uma política indu_sgial 
conseqüente; em segundo iu-gar, pela própria dificuldade de se res· 
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p<.mder a uma pergunta que já foi feita diversas vezes: qual o valor 
Ja. Vaie? Na medida em que a Vale do Rio Doce é concessionária 
de amplas áreas e reservas: de reçursos minerais brasileiros, levan~ 
do em consideração, inclusive, o modelo de administrnção dos 
nossos recursos minerais. que é baseado numa legislação cartorial 
tle 1934. que estabelece concessões por tempo indeterminado. ao 
cnntrário do que vem acontecendo na maioria dos países desenvol~ 
v idos do mundo. 

Deve-se registrar inclusive que. quando da disalssão da 
emenda constiruciona.l que tratava do cooceito de empresa naciooa.l e 
:rubsolo nesta Casa. procuramos apresentar -emendas que apOntassem 
para a modificação deste modelo de adzninistr.sção de rerurws mipe.. 
rais, mas infelizmente não cooseguimos aprová-las nesta Casa. 

Gosuriamos de mencionar algum dados fornecidos pela pró
pria Companhia V ale do Rio Doce a respeito do que é a ._...., o 
seu patrimôoio e as concessões_ que ela administra e explora. Primei~ 
ramente, c.om relação aos reaJI"SOS naturais e às reseiVas estjmadas· 

· minério de ferro: as reservas estimadas da Companhia 
V ale do Rio Doce chegam a ~7.5 bilhões de tooeladas; k tomarmos a 
produção arual. de ce=. de 80 milhões de toneladas por ano, chega
riamos ao número de que as reservas sob o domínio da Companhia 
Vale do Rio Doce dariam pora 450 anos de exploração; 

· bauxíta: trata-se de minêrio utilizado para a produção de 
allnnín.io: as reservas são de 1,1 bilhão de toneladas; tomando-se 
também a produção arual. em média de 7 a 8 milhões de toneladas, 
chegariamos a uma produção por mais de 100 anos: 

. manganês: reservas de 131 milhões de toneladas, com a 
produção anual aw.al de 2.3 milhões de tao.eladas por ano. que da-
riam em torno de 60 anos: ----

. ouro: 300 toneladas, ou uma produção abJal de 13,5 tooe-
ladas por ano, portanto, teriamos a produção por mais de 20 anos; 

· cobre: 12 bilhão de toaeladas: 
. caulim: 65 milhões de lODeladas; 
· florestas comerciais: 560 mil b~s. 
Os avaliadores cosrumam frisar que esses dados são iiRai.s, 

já que não se pode fazer uma avaliação de qualquer empresa. con
siderando--se que o valor do minério de ferro ou a sua utilidade, 
daqui a apr-oximadamenle quarenta anos, poderá não ser a mesma 
de hoje. Ao mesmo tempo, também não podeiDOS coocordar oom o 
fato de o processo de avaliação de ~ma empresa como a Ccmpa~ 
nhia Vale do Rio Doce seguir os principíci> do fluxo de caixa des
contado. a não ser que tivéssemos certeza absoluta de que, daqui a 
aproximadamente vinte anos, o minério de ferro; o ooro. a bauxita. 
o manganês. o caulim e o cobR: não estarem sendo utilizados_ e não 
teriam valor de mercado nenhum. · 

Além disso, há alguns outros aspectOs- além da questão das 
reservas que a companhia detém . cem relação ao seu desempe~ 
nho. Criou-se um estereótipo neste País, com o qual não concorda
mos. de que empresa estatal é sinónimo de ineficiência, de falta de 
produtividade, de ser cabide de e~go, etc. Pois bem, nem den
tro desses estereótipos que se criaram a i'espeito de em~sas esta~ 
tats a Companhia Vale do Rio Doce enquadra-se, já que ela é uma 
empresa altamente competitiva: é uma empresa que atinge índiCes 
de produtividade comparáveis a empresas australianas, japonesas, 
européias. Além disso. trata-se de uma empresa enxuta, que vem 
seguidamente reduzindo o seu número de funcionários, que, há 
aproximadamente cinco anos, chegava a 23 miL Hoje, a Vale do 
Rio Doce tem apenas 15.431 funcionários. A Ccmpanhia Vale do 
Rio Doce teve uma receita liquida no ano de 1994 de USS 2.269 
bilhões. com um lucro líquido de USS 645 milhões. 

Além disso, há um ootro dado que deve ser registrado: foram 
dispendidos com o serviço da dívida líquida da Companhia Vale do 
Rio Doce. no ano de 1994, USS 55 milhões, serviço esse oriundo 

principolmenle da impiamaç>o do Projeto Corajás. Mesmo ..Sim. 
o hlcró da Campaobia foi de aproxjmwiamente USS 6SO milhões. 

Pela projeção desse serviço da divida, de acottlo com dados 
da própria Companhia V ale do Rio Doce, daqui blí. tt€s anos, cu 
seja, em 1998, a Companhia irá pagar entre priD.cipal e juros do 
serviço da sua dívida liquida apenas US$ 72 milbões, o que aporua 
para uma perspectiva de lucratividade dessa Companhia, DOS pró-
ximos tr€s anos, a algo em. tomo de USS 1 bilhão de dólares. _ 

Além disso, há um outro dado de acottlo com informações 
da própria Companhia no seu p!Jmejamento estiathgico: Identifica
ção de Oportunidades que Aumentam o Valor da empresa. Entre 
as medidas que seriam tomadas pela Companhia V ale do_ Rio 
Doce a partir deste ano incluem-se: ações visando agregação de 
valor através de aproveitamento das oportunidade existentes, iden~ 
tificadas no mercado - jointveotures com os chineses; diversifica~ 
çio de produtos e serviços, ~negociação de tarifas de eoergia elé
trica, reoegociação da divida das empresas do sistema, otimização 
do sistema de lillllSpOrte ferroviário, llllllitimo, de operações por
tuárias e mais providancias adotadas internamente visando à redu~ 
ção de custos e à otim.ização de recursos. 

Quando da vinda do Dr. l'rancisco Schett.ino, Presidente da 
Companhia V ale do Rio Doce. a uma reuniio conjtmta da Comis~ 
são de Infra~esttutura e da Comissio de AssunJos EcotiÕmicos do 
Senado, perguntei a ele qual seria a ava.liaçio da Com.panhia, em 
termos de valorização do palrimôn.io, a partir-do momento em que 
essas medidas fossem implantadas. E a resposta do Dr. Francisco 
Schettino foi que, caso todas essas medidas viessem a ser implan~ 
tadas efetivamente, nos próximos dois anos, a Companhia V ale do 
!!-io Doce terilt uma valorização da ordem de US$ 3 bilhões. 

Portanto, até do mero poo.to de vista do negócio, sem levar~ 
mos em consideraçio a ímportlncia da Companhia V ale do Rio 
Doce como agência de desenvolvimeDlo, sem levarmos em consi~ 
deraçã.o o fato de ser essa Companhia a única elllJXeS4 estatal que 
tem nos seus establtos um fundo de desenvolvimento. aplicado, al~ 
o ano passado, apenas nos Estados de Minas Gerais e Espfrito 
Santo e que, a partir deste ano, por de!iberaçio do seu Conselho de 
Administiaçio, esse fundo· é aplicado W!lbém IIOil cutros Estados 
onde a Companhia atua diretamente, a saber. Porá. Mannhio, Ser
gipe, Bahia, Tocantim, MatoGrossodoSuleRiodelaneiro~ esse 
fundo significa ai€ S% do vala: do lucro llquido da CompW>hia 
Vale do Rio Doce e já foi investidoat6 agora em mais de 100 DDJ

nicipios de Minas Gentis e Espfrito Santo, ,.. construção de esco
las, em infra-estrutura, em smeamenlo básico, em sande, enf'un, 
em áreas onde o púprio Estado Dio cmsegue chegar. 

E a Cc•npuiDia Vale do Rio Doce por ser tri"ciPAhnenle uma 
companhia de miDr:raçiio e, ncxm•lny::me. os teCUl'IOS miDerai.s, feliz
mente oo infelizmente não ocx:crem nos eco1ros das gnndes cidades, 
mas nas ~giões mais loogiquas deste DOSSO País, a Compenhia Vale 
do Rio Doce tem cumprido também esse papel socíoL 

Esses sio alguns dos argumentos pelos os quais sou contra a. 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. A- que o JD<U 

peojeto não fala disso; ele Dio excili, a priori. a Componhio Vale do 
Rio Doce do Progmma Naciooal de D '"tizaçio Pa: isso. inclusi
ve, que nic OO!lCCI'do com a abo<dagem feita por algum, quando da 
discussão deste peojeto nesta Casa, que apresentavam a possibilidade 
da sua aprovação como uma derrota do Govemo. 

Entendemos que isso ni.o deveria ser assim interpretado, 
particularmente pelo Governo remando Henrique Caxdoao, que 
foi. senador durante muitos IDOS e lutou pelo restabelecimenlo das 
prerrogativas do Congresso Nacional, muitas delas IUSSUmidas 

pela Constituição de 1988. 
O que queremo&, através deste nosso projeto, é que o Con

gresso Nacional retome uma prerrogativa que en~gou ao Poder 
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Executivo em abril de 1990. Gostaríamos ainda de lembrar que 
· muitas daquelas decisões do Coogresso Nacional em abril de 1990 
foram tomadas por um Congresso então em Ítm de mandato. acua~ 
do. acovardado. medroso pelo fato de o então Presidente Fernando 
Collor, assumindo O Pcxfer Exicutivo embalado por mais de 30 
milhões de votos. ter dito. por diversas vezes, no seu velho estilo 
de bravata, que iria passar por cima do Congressõ, indo diretamen
te às massas, caso es~ Congresso não-aprovasse-tUdo o que ele 
queria. E 0 Congresso, naquela época, aprovou o confisco da pou
pança. aprovou uma reforma administrativa que sucateou o servi
ço público brasileiro, aprovou a extinção de algumas empresas e 
aprovou a Lei 8.031, que foi um verdadeiro cheque em branco que 
o Congresso Nacional deu ao Executivo. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex .. me permite um aparte, 
nobre Senador José E..duardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA · Pois oão, nobre Seoa
dor Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço V. Ex• com atenção e 
gostaria. neste ponto, -de int.l;rvir no discui'so de V. Ex• para colo
car um aspecto importante. Realmente, em 1990- foi votada oo 
Congresso NacionaJ a medida provisória que se trn.nsformou na 
awal Lei de Privatização. Na época, eu era o Líder do PMDB no 
Se;n.ado Foderal e de oposição ao Presidente Fernando Collor. E 
lembroMme bem da nossa luta contra alguns aspectos desse projeto 
de lei. Tiv-emos uma grande vitória quando conseguimos que o 
Congresso Nacional, por unanimidade, aprovasse uma emenda ao 
Projeto de Lei de Conversão que permitia, corifoime-o ciso, que o 
Congresso Nacional podeiia avocar o respectivo processo de pri· 
vatização de uma determinada empresa para efCíto de examiná~lo 
à luz do interesse nacional. Devo inclusive lembrar que o relator 
da matéria foi o então Deputado e hoje Ministro Oda.cir Klein. S. 
.Ex• conseguiu aprovar a matéria com um vOtO brilhante não só na 
comissão como na tribuna do Congresso NacionaL Lamentavel~ 
mente, o então Presidente Fernando Collor vetou esse dispositivo 
e, mais lamentavelmente ainda, o Congresso Nacional o manteve. 
De forma que o projeto de V. Ex•, na prática, representa., nada 
mais nada menos. do que uma espécie de avocação pelo Congres
so Nacional do processo de privatizaç.ão da Vale do Rio Doce. Eu 
queria apenas fazer essa ressalva para V. Ex• semir que, na época. 
havia também quem lutasse contra 9 arbítrio do então Presidenl.e 
Fernando Collor, notadamente numa matéria como essa, da maior 
importância, a nível nacional. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUIRA · Muito obrigado, Sena· 
dor Humberto Luoena. Agradeço a V. Ex' pela oportuna Iembr.mça. 

É e_xatamente isso. Tenho conven:aQo· com diversos Sena
dores e Deputados, mesmo aqueles que em princípio são favorá
veis ao Programa Nacional de Desestatização, alguns até inicial
meDle favoráveis à privatização da Companhia Vale do Rio Doce, 
mas mesmo esses entendem. como nós, que essa matéria, em fun. 
ção da magnitude que tem essa companhia, da importância que ela 
tem para diversos Estados do Brasil e do seu papel desenvolvi
mentista, deveria merecer uma análise mais aprofundada pelo 
Congresso Nacional e principelmenl.e que esta Casa. onde têm assen
to os represenLanl.es do povo brasileiro e DO caso do Senado os repn>
selllailles dos Estados da Federação t!m que feia palaVra fmal sobre a 
questão da privatização da Companhia V ale do Rio Dooe. 

O Sr. José Roberto Arruda · V. &• me permite um apar-
te? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA. Ouço com muito pra-
zerV.Ex•. - -

O Sr. José Roberto Arruda • Senador, ouço V. Ex• com 
muita atenção e acho interessantes os pontos de argumen[aÇâo que 
V. Ex• traz ao exame do Senado. No enLanto, bâ outrOs que gosta-

ria também merecessem a -reflexão de V, Ex.". O pnmeiro deles e 
que tivemos, há algucs anos no Brasü, a OJX!rtunidade de discutir 
o regime de governo. Havia. naquela época, os que defendiam n 
presidencialismo e ootros que defendiam o·parlamenw-i:smo. Eu. 
pot conVicção, sou parlamentarista. Mas no i.n-s-iaote em que o 
País. por meio de um plebiscito, escolheu o presldencialismo 
como regime de governo. acredito que todos nós desta Casa ternos 
que tomar muito cuidado com o tipo de decisão que é a voe ada an 
Congresso Nacional. Parece-me que no regime presidencialista, 
em termos genéricos, seria mais razoável que o Congresso Na<:lO· 
nal cuidasse de toda. legislação que diz respeito aos aspectos per
manentes da vida brasilein e p.~desse ficar com o governo federal 
as ações que dizem respeito às questões transitórias. que::.tões_ que 
estão comidas ou não dentro de um plano de governo. É claro que 
a V ale do Rio Doce, não só pela sua importância no que diz res
peito ao desenvolvimenLo. mas também como agência de indução 
de desenvolvimento social, não faz parte do rol das questões tran· 
sitórias da vida brasileira. Esse, paroce-me um ponto que deve me
recer a nossa reflexão. _Uma segunda questão é que ft.lio-me aos 
que não têm convicção da importância de se privatizar a Vale do 
Rio Doce; não estoo convencido disso. Penso que a questão da 
Vale do Rio Doce merece uma análise particular. no momento 
adequado. No caso da Petrobrás. claramente, filiei-me aos que de
sejam que a Petrobrâs cominue sendo uma empresa do Estado bra. 
sileiro, mas também me fiüei aos que achavam que poderíamos 
permitir, como o Congresso está perm.itíndo, utria concorrência 
saudável nesse setor vital da economia brasileira. No caso eSpeci
fico da Vale do Rio Doce. fico-me perguntando se o Govemobra
!ileiro julgar que algumas atividades da Vale do Rio Doce ou_ esta 
companhia como um todo merecem atrnir o capital privado. nesse 
exato momento, à luz dos argumentos e das variáveis que porven
tura o Governo vier a apresentar, poderia o Congresso Nacional. 
tendct em vista as circunstâncias do momento em que isso se der. 
avocar para si essa discussão? Se se avocar, por antecedência. essa 
questão, haveria. no mínimo, uma ootra variável complicada: a si· 
nalização que se dá ao mercado internacional de que o processo de 
privatização como um todo ou o processo de atração de capital pri
vado para setores produtivos da economia como um todo poderia 
sofrer embargos do Congresso Nacional. A questão que se coloca. 
pontual.meme, na Vale do Rio Doce é uma; outra questão se refere 
a um plano de Governo aprovado pela sociedade brasileira. em 
que a atraçãó ao capital privado par.i setores produtivos da eCOno
mia não é um flin. -mas -sim um meio de se reformular o papel do 
Estado, de diminuir o seu custo perante a sociedade e de fazer com 
que esse Estado mais eficiente JX>Ssa cumprir os ideais da social
democracia. Ora, dentro dessa visão fico me perguntando se cós 
no Congresso Nacional ao avo::armos por antecedência a discussão 
desse pc:oo espeá.fx:o, que obviamente interessa ao capital privado 
iDtet.naciocal. não estaríamos dando uma sinalização ao mundo coo
tiária a um plano de govemo majoritariamente aprovado nas urnas. 
Creio que são duas questões distintas. uma delas é um plano de gover~ 
no como um todo, a outra são as questões pootuais que. a seu tempo. 
se e quando forem levantadas pelo Governo, JX!deriam vir a merecer 
a análise do Congresso NaciODaL 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo soar a 
campainha.}- Senador José Eduardo Outra. o tempo de V. Ex• está 
esgotado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DU'!'RA · Sr. Presidente. peço 
um pouco de tolerância da Mesa para poder abordar alguns pontos 
colocados pelo nobre Senador José Roberto Arruda. 

Em relação ao projeto aprovado pela sociedade, tive a opor~ 
n.midade, no debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cicia~ 
dania, quando da discus-são da emenda do petróleo- o que vOO fa-
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zer inclusive aqui no Plenàrio ~. d~ apresentar o livro que contem o 
programa de govemo do canclidato Femando Henrique ~oso. Na
quele livro. quando trauJ.va óe çetróleo, havia o seguinte disposiúvo: 
"estabelecimento de mecanismos. que permitam a parceria entre a Pe
trobrás e a iniciativa privada na exploração de peliÓleo." 

Entendo que a emenda que o Governo enc.aminbou ao Con
gresso. aprovada oa Câmara dos Deputados e que já foi aprovada 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. não estabelece 
a parceria entre a Petrobrás e a iniciativa privada. Essa parceria é esta· 
belecida rx:rr emenda que apresenta.mos, assim como o Senador Ro
berto Freire apresentou emenda estabelecendo que a flexibilização do 
monopólio do peUóleo seria feita através da Pettobrás, com o estabe
lecimento. aí sim. de parcerias.joiot ventures etc. 

Com relação à oportunidade. temos que dizer que não esta
mos avocando a questão com an1ecedência no caso da Vale do Rio 
Doce, porque o Governo já emitiu decreto incluindo a Companhia 
V ale do Rio Doce no Programa Nacional de Desestatização e já 
foi publicado o edital pan se selecionar-as empresas que vão fazer 
a avaliação da Compahhia llale do Rio Doce. IncLusiVe, segundo o 
edital, essas propostas serão abertas no início de outubro, quando 
serão definidas as empresas que irão fazer a avaliação da Compa
nhia Vale do Rio Doce. 

Portanto, não estamos falando com muita antecedência; tra
ta-se de uma decisão governamental que já incluiu a Vale do Rio 
Doce no Programa Nacional de Desestatização. 

Com relação às parcerias. a Companhia Vale do Rio Doce é 
uma empresa que estabelece parcerias em todos os seus ramos de 
atividade. Cito aqui dados da própria Companhia Vale do Rto 
Doce. SócioS estraii8eiros d_o sistema CVRD: Ferro __:_ Kawasaki 
Steel. Japanese Group (ltochu, Kawasho. Mitsubishi. Nisho Iwai, 
Nomura Trading and Tomeo); pelotiza.ção - Finsider (llva), Ensi
-desa. JSM (Kawas_aki Steel, Kobe Steel, Nippon Koka.n.. Nippon 
Steel. Nisshin Steel, Sumitomo Steel); Bauxita: Alcan. Alcoa. Bi
lliton, Norsk Hydro, Reynolds; alumínio: Nippon Ama.zon Alumi · 
Dium Co. Ltd. Billiton; metalurgia. Kawasaki, Mitsubishi, Usinor 
Saci!or; madeira e celulose; Japon Brazil Paper and Pulp Co .. Nis· 
sho Iwai. E há outras atividades nas"quais a Companhia Vale do 
Rio Doce já se estabelece, enquanto companhia estatal. num pro
cesso de parceria com capital privado nacional e internaciOnal. 

En<ão. o princípio geral das pan:erias já é estabelecido pela 
Companhia V ale do Rio Doce enquanto empresa ·estatal. 

Meu tempo está. terminado. $6 porn conchür. gostaria de fa
lar sobre uma questão. Ati agora. toda a discussão da privatização 
da Companhia V ale do Rio Doce ·_volto a fri~ que já hoove a de
cisão do Executivo a respeito da sua privatização - está sendo dis
cutida unicamente no ambiente dos chamados grupos de trabalho 
do BNDES. Com todo o respeito que temos pela nra Helena Lan
dau, entendemos que S. s• não pode ter mais poder do que os Se
nadores e os Deputados para delibemr e dar a palavra fmal sobre 
uma questão que, no nosso entendimento. é de fundamental im
portância para o nosso País. 

Muito ol:rigado. Sr. Presidente. Agradeço a conde· 
scendência quanto ao tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)· Concedo a palavra 
ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sõ.. e Srs~ Senadores, volto, 
boje, a esta tribuna para tecer novas considerações em tomo do en
dividamento dos Estados e municípios. 

Apresentei. no início desta Legisl.arura. dois projetos: um de 
Resolução que tomou o n°49/95, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e ex. temo dos Estados, do Distrito Federal, dos mu-

niciptos e de suas aularqutas. mdustve concessão de garantias dt> 
seus limites e condi(,'ôes úe pagamentos. e um projeto de lei. 

Esse projeto possu! alguns aspectos que. mais uma vez. 
gostaria de salientar. O primeiro refere-se ao estabelecimento Je 
novos conceitos de receita liquida real e de despesa corrente lí4UI
da. Mas. o ponto alto dessa proposição é a diminuição de 11 para 
9% do lim.íte mensal para efeíto de pagamento das amortizasf'les 
da dívida dos Estados e Municípios para com a União. 

Esse Projeto de Resolução foi anex.3.d0 a dois outros que 
também tratam da matéria. de autoria dos nobres Senadores Pedro 
Simon e Esperidíão Anun. 

O por sua vez. o Projeto _de Lei tomou o 0° 120. de 1995. c
altera a Lei n° 8.727. de 5 de_novembro de 1993. que eS:tahele~.:e 
diretrizes para a consolidação e reesc.alonamenlO pela União de- di
vidas internas das administrações direta e indireta dos Estados_. do 
Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências. 

Quanto a esse projeto de lei. inclui-se uma alínea, no§ 2'\ 
do arL 1° da lei em vigor. em que_se' admite que também se inclui
rão na rolagerh dívidas oriundas de operações de antecipação de 
receita orçamentária contratadas após 30 de setembro de 1991. E 
no art. SO acrescenta-se o§ 2°, DOS seguintes tetmos: 

O montante liquido refmanciado será garantido 
pelas receitas próprias das empresas, ficando os respecti· 
vos controladores obrigados a complementar as garan
tias na forma do art. 3°. caso sobrevenha insuficiência oa 
receita dos devedores. E, oesta última condição. o dis
pêndio passará a ser incluído no limite de pagamento C<i· 

tabelecido pelo Senado Federal. 

Tomei a iniciativa desS3iProPosições. por ter se modifiCa
do inteiramente a situação do ano passado para cá. Diante do Pia· 
no Real e, sobretudo, do aumento das ta:o::as_de juros. todos sabe· 
mos que o endividamento dos Estados e dos Municípios, sobreru
do_ das capitais. cresceu vertiginosamente. 

No que tange a Estados como a Paraíba. o Piauí e o Man~.· 
nbão, no momento estão desemOOlsando. em torno de 19 a 20% ao 
mês, DO pagamento da rol~gem da· dívida para com a União. Isso 
toma insuportável a situação dessas unidades federadas. sobrewdo 
tendo em vista que, além do serviço da dívida. que se tomou compul
sório diante da assinatura de contratos com a União, através do Minis
tério da Fazenda. esses Estados estão. também. comprometidos com o 
pagamento de uma folha de pessoal bastante elevada. fruto, pelo me
nos o.o caso da Para.J.ôa., de admini~s anleriores. que elevaram 
enormemente a despesa com pessoal. E de salientar:se que oo; serviÓCI
res pjblicos. tendo estabilicbde. não podem ser demitidos. Portanto. 
essas despesas oão terão como ser diminuídas. 

No caso da Paraz'ba. tem:>s 70o/o de dispêndio com a folha de 
pessoal: em tomo de 20% com a dívida. 13% com custeio. não so
brando um ~vo sequer para investimeD10. O que significa uma si
tuação de total ingovemabili.dade. particulannente na época em que 
está se execut.mdo o Plano de Estabilização Econômica. o chamado 
Plano Real. que não permite, até para matllec o equilíbrio das contas 
pjblicas. que o Governo FOOeral possa despender um centavo para 
tr.msferir. voluntariamente. aos Estados e aos Municípios mediante 
convêníos. sobretudo nas áreas sociais de saúde. educação~ 

Portanto, Sr. Presidente, a situação dos Estados tomou-se 
realmente difícil. insustentável mesmo. O Senador Edison Lobão. 
bá algum tempo. com a sua sensibilidade, inclusive refletindo ~m
bétn suas preocupações com a situação do Maranhão, apresentou a 
esta Casa um requerimento para que esses projetas todos fossem 
aprecia,dos pelo Senado em regime de urgência. Sua proposição 
chegou à Ordem do Dia, mas S. Ex'-. atendendo_ao apelo do Presi
dente da República. através do Líder Ekio Alvares. resolveu dar 
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uma trêgua ao Governo Federal e a retirou, para que r:udêssemos 
tentar soluções por via administrativa, através de negociações caso 
a caso. entre cada Governo de Estado e o Sr. Ministro da Fazenda. 

No caso específico da Paraíba. que foi o primeiro Estado a 
ser convidado a comparecer ao gabinete do Sr. Ministro da Fazenda. 
lá esteve o Governador em exercício, José Maranhão, em companhia 
da nossa Bancada no Senado. Estávamos eu, o Senador Ronaldo Cu
nha Lima e o Senadclr Ney Suassuna presentes, além do Secretário do 
Tesouro NacionaL Dr. Murilo POriugal. e ootras autoridades da área 
econõmica.. Foi estabelecido um debate, inclusive fixado um prazo 
para se encontrar uma solução, mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, até agora as medidas apresentadas em nada. praticamente, 
diminuem as dificuldades em que está a Paraíba. 

Diante desse quadro, o Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, Senador Gilberto Miranda, resol
veu realizar uma série de audiências públicas com os Secretários 
dos Estados. iniciando-as, na semana passada, com os Secretários 
de FinanÇas de tcxios os Estados, que ali estiveram numa reuniào 
bastante produtiva, trázendo-. cada um. o seu depoimento a respei
to das finanças de cada Estado. Isso no Senado, que é a Casa que 
representa as unidades federadas. E. na pn?xiriia- 5emãna. teremos 
oportunidade de nova reunião, na ComisSãO de Assuntos Econó
micos, com os Secretários de Planejamento, que voltarão a falar a 
respeito da siOJação fmanceíra de seus Estados. 

Sr. Presidente, salta aos olhos, diante do que ouvimos na 
Comissão de Assuntos Econômicos de cada Secretário que depõe, 
a siruação realmente dificil em que se encontram os Estados. A 
União tem suas dificuldades. mas tem como sair, aqui e ali, porque 
Ibe compete não só a formulação como a execução da política eco
nómica. Lembro-, por exemplo, o· caso da dívida p:íblica da União, 
que cão depende, para efeito de pagamento mediante títulos vendi
dos no mercado financeiro, de autorização do Senado; a União 
emite estes títulos quase diariamente, para buscar no mercado fi. 
nanceiro os recursos de que não dispõe. para pagamento dos que já 
estào vencidos. Assim, vai levando sua dívida, que é muito grande 
e que de janeiro para cá já alimiDtOO coniiid.eiãVelmente .. sobretu
do porque o Governo. para a!Iair investidores no mercado fman
ceiro, isto é, pessoas que possam comprar seus títulos, sobrerudo 
banqueiros, tem elevado consideravelmente as lJlX.as de jUros para 
torná-los mais atrativos. 

Se a União tem como sair dessa. situação, os Êstados não têm. 
Portanto é preciso que o Govemo Fcdeta.l compreenda que 

a situação mudru, que boje o paoorama não é ó mesmo do ano 
passado. com o Governo Itamar Franco, qui;mdo foram feitos Os 
contratos de rolagem de dívidas. Temós qu8 modificar a legislação 
arual que não mais se adequa à situação--füiã.DCeiiã--dos Estidos e 
dos Municípios brasileiros. 

Não digo que nossos projetas sejam aprovados como foram 
apresentados. Eles poderão sofrer alteraÇões. evidentemente, e o 
próprio Governo poderá sugeri-las. por intermédio de seus n:pre
seotantes nesta Casa. O -que--rião- épõsSíVCl. Sr. Presidente, e acre
ditar que a negociação caso a caso, num assurito como este, possa 
dar resultado, porque todos nós sabemos que as situações são in· 
teiramente diferentes. O caSo da Paraíba é o caso da Paraíba. o caso 
do Piauí é o caso do Piauí. o do caso Maranhão é o caso do Mara
nhão. E o de São Paulo e do Rio Grande do Sul são ootros casos. Por 
exemPlo. pen. deixar mais claro, no caso dos Estados menores, o que 
mais pesa é a dívida fundada.. ao passo que, nos Estados Ill3:iores. é a 
dívida mobiliária, do que não lral.am os nossos projelos. E preciso 
que isso fiq-ue muito claro perante o Senado Federal. 

O Sr. Geraklo Melo- V. Ex• me pemllte um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA. Ouço V. Ex'. 

O Sr. Geraldo Melo- Em primeiro lugar, queria me as~ 
ciar às preocupações de V. Ex •. por entender que esta Casa, que 
vai examinar, dentro do processo de avaliação das reformas. uma 
proposta de reforma tributária. seguramente não esquecerá que 
nós, no Senado Federal, somos Senadores da República brasileira. 
Não podemos, evidentemente, considerar uma reforma tributária 
que viabilize a União e inviabilize os Estados e os 1\funlclpios. 
Não conhecemos aioda formalmente a proposta de reforma tribu
tária. mas temos a certeza de que o Governo Federal terá examina
do essa questão, a ftm de que possamOs, modificando a estrutura 
tributária do País, viabilizar a União, sem que isso implique em 
transferir para as rutras bierarquias do Estado brasileiro problemas 
que boje incomodam a Uníão. Em segundo tugar. queria solicitar a 
atençào da Casa para a importância de um aspecto que V. Ex• aca
ba de assinalar. a diferença na estrutura da dívida entre os diversos 
Estados. Muito se tem falado em ajudar os Estados. e, na verdade. 
já se vem ajudando, com a criação de condições favoráveis à rola
gero das suas dívidas mobiliárias. Mas Estados cuja dívida mobi
liária é insignificante, ccmo é o caso do Rio Gtande do Norte e da 
Paraíba. não são absolulainenle beneficiados por ll"'iidas dessa naru
reza. PelO Contrário, foram. como é o caso do Rio Gtande do Norte, 
atingidos por situações como esta que já descrevi para o Senado: o 
Banco de Estado de Rio Grnnde de Nane foi extinto quando lÍilha 
uma dívida zero com o Banco Central. que. decidíndo pela sua liqui
dação. ocupcu aquela instituição fmanceira e não fez a sua liquidação 
até hoje. O Banco do Estado de Rio Grnnde do Nane está sendo liqui
dado pelo Banco Central e por ele administrado há cinco anos. A 
dívida. que era zero. hoje é da ordem de R$40 milhões. Essa dívi
da faz parte do ônus que sufoca o Governadtt Garibaldi Filho, 
neste momento. Esse é um problema que precisa ser encarado de 
uma vez por todas, sem precooceitos, para ser resolvido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA . Agradeço a uuervençio 
de V. Ex'. nobre Senadc< Geraldo Melo. que, além de repn:sentar o 
Rio Gr.mde do Noite nesta Casa. trm a experi~ de ex-governador 
daquele Estado. E foi }lstamente durante a sua gestão ·que se deu a li
quidação extrajudicial do Banco do Estado do Rio Grnnde de Norte. 
do Banco do Estado da Paràit>a e do Banco do Estado do PíauL 

Lembra-se V. Ex• - naquela época Cstávamos no Go'lemo 
Collor - que o Banco Central foi rigorosíssimo com os tiês peque
nos Estados, justamente porque eram pequenOs. Na verdade, não 
se trataria. no caso, de liquidaçC:es ex tia judiciais-; no máximO. in
teiVenções. para não falar na chamada administração especiaL 
Mas, muito pior do que a situação doS BaDcos do Estado do R-io 
Grande de Noru:. da Paraíba e do Piauí. o.aque!O época. é, sem wvi
da. a situação do Banetj, de Banespa. do Banco Ecooômico, do Ban
co Mercantil e do Banco Cometcial. e nenhum deles teve liquidação 
extraj.ldiciaL Os dois primeiros. o Banespa e o Banetj. tiveram admi
nistrações espec:íais e o Banco Ecoo:5mico. o Banco Mercantil e o 

- Banco Cbmett:ia.I de São Paulo -tiveram de.cretadas -intetvenç&s.-sen
do de se salientar que o Governo Fedem! tem feito tudo a seu alcance. 
através do Banco Centtal. para ajudar esses bancos a famr o seu sa-
neamento fmãiaoeiro e voltarem" as suas atividades normais. -

Não precisamos nos deter nisso. porque a imprensa. diaria
mente, está colocando de que maneira o Banco Central tem agido 
no sentido de fazer com que as atividades desses bancos voltem à 
normalidade dentro do menor prazo possível. Inclusive, ao contql.
rio do que ocorreu no seu Estado, no meu e no Piauí. o Banco 
Central agora está se preocupando em não dar prejuízo aos clien
tes. No nosso caso. não houve essa preocupação. Os bancos fica
ram fechados, dois reaOCiram depois de dois ou três anos, através 
de um esforço muito grande das administrações estaduais, e o 
Banco do Estado do Rio GiaDde do Norte continua fechado sem 
nenhuma perspectiva, pelo menos que eu saiba. de reabertura. 
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O Sr. Edisoo Lobão- V. Ex& me permite um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA· Ouço V. Ex' comprazer. 
O Sr. Edison Lobão - Senador Humbeno Lucena. esta é 

uma situ~ão que precisa ser resolvida e sem demora, porque, a 
cada día que passa. se agrava a situação dos Estados, e agrava-se 
muito. O Governo Federal se queixa de que o pagamenw da dívida 
não é o único nem o maior problema dos Estados. De fato não é. 
As follias de pessoal realmente são extraordinárias ca absorção 
dos recursos estaduais. Quando assumi o Governo do Estado do 
Maranhão, gastava-se aproximadamente 70% de todas as receitas 
com a folha de pessoal. Ao sair do Governo, a nossa follia tinha 
sido reduzida a algo em torno de 38. 40_%, depois de iima hüa in
tensa no sentido de organizar as finanças do Estado, porque eu sa
bia que. naquela época, o Estado do Maranhão não receberia ne
nhum centavo, como não recebeu do Governo Federal, nem ajuda, 
nem empréstimos externos ou internos. Teriamos que nos mover 
com. os nossos próprios pés. E foi assim que governei, por três 
anos e pouco, o Estado do ~io. Pagamos 250 milbões de dí
vidas de governos anteriore;;. sem assumir nenhum centavo novo 
de dívida. Queixa-se tamb6m o GQy_emo Federal de que nos últi
mos 15 anos a União peideu 20% de Suas receitas do bolo geral 
dos triOOtos federais, enquanto_os Estados ganharam 20% e os mu
nicípios. lQO%.. Os Municípios saltaram de 8% para 16% no bolo 
geral das receitas.. Quanto à dívida, a queixa maior é que os Esta
dos. muitos deles. contraíram dívidas por antecipação de receita, 
um endividamento que teria que ser coberto nos prazos fixados, 
indiscutivelmente, até porque o ICMS ou o Fundo de Garantia ha
viam sido dados como gara.ntia da amortização dessa dívida. To
davia, muitos Estados não cumpriram esse compromisso. Eu até 
nem sei como. pois o Banco do Brasil ficou autorizado. desde 
logo. a cumprir agueles pagamentos com o ICMS ou com o Fundo 
.de Participação. E o caso, por exemplo, de São Paulo. Daí, penso 
eu, a oposição maior do Governo ao projeto de V. Ex&, que é bom, 
embora possa ser melhorado, já que inclui a dívida por antecipa
ção de receita. São Paulo deve RS 13 bílbões ao Banespa por ante
cipação de receita - e aí também estaria envolvido esse endivida
mento na rolagem que propõe V._ Ex• - e os Estados nordestinos, 
somando-se tc:xlas as suas dívidas, não devem R$13 bilhões. S6 
essa antecipação de São Paulo chega a 13 bilhões. Daí a -resistên
cia do Governo. Mas o fato é que temos que encontrar uma solu
ção imediata. V. Ex.• relatou, com peneição, o qne havia ocorrido 
em relação ao pedido de urgência que flz aqui para o projeto de re
solução de sua autoria. O Governo Federal pediU-me um prazo de 
dez. vinte dlas para encontrar uma solução defmitiva, e já são cle
conidos quatro meses sem nenhuma def~çlo. Temos que fazer 
c001 que o Governo ou encontre essa solução caso a caso ou então 
teremos que votar uma medida aqui, poxque não é JXJSSÍvel sufocar 
os Estados ao ponto em que se encontram. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra. Fazendo soar 
a campainha.) - Nobre Senador HumbertD Lucena. o tempo de V. 
Ex& está esgotado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA . Es1ru lmninando. Sr. f'n>. 
sidente. Eu apenas utili.zaria o aparte de V. Ex&, Senador Edisoo. Lo
bão. parn dizer como é fácil alterar meu projeto. Por aemplo. no caso 
da antocipação de receita. basta retinir esse item do projeto. pois não 
representa grande coisa no cootexto do endividamemo. 

Entretanto, sabe V. Ex• que a grande dívida de São Paulo é 
mobiliária, e essa já está. rolada, como a dos grandes Estados. Os 
Estados nordestinos não têm praticari:iente díVlda mobiliária.. Que
ro apenas salientar que, enquanto isso, não se resolve, reti.ta-se 
ainda da receita dos Estados. A prorrogação do chamado Fundo 
Social de Emergência e, mais, a aprovação da Medida Provisória 
sobre exportações, em relação .à Panu'ba significam uma retinlda 

de receita de mais de 50 milhões, anualmente. o que é mais de um 
mês de follia de pagamento de pessoal. 

Então, veja V. Ex•, não se facilita a rolagem da dívida e, 
com iniciativas dessa .narureza. aumentam-se as dificuldades dos 
Estados no campo ftnanceiro. 

Sr. Presidente, para terminar, eu gostaria apenas que V. Ex& 
fosse tolerante pan que eu lesse, dinamicãmente. um editorial da 
Folha de S.Paulo, a fim de que se verifique como se faz injJstiça 
ao Congresso Nacional. na mídia nacional. 

Diz a Folha de SPaulo. a propósito das reuniões da Co-
missão de Assuntos Eco:DOm.icos: --

Que Federação? 

Há já algumas semanas o cenário político vem 
sendo pro~ssivameole ocupado por uma guerra surda 
que opõe o Governo Federal, de um lado, e os Estad()_S, 
de outro, quando não se trata de batalhas campais entre 
os próprios Estados. No início, em a guerra fiscal. Com 
as idas e vindas do debate sobre reforma tributária. Esta
dos e União colocaram-se como antípodas numa campa
nha ainda longe do fmi.- -

Agom, nova frente está sendo aberta com o enca
mio.bamento pelo Presidente do Senado, José Samey 
(PMDB·AP), da nonegociação da divida dos Estados. 
Está em pauta nada menos que o calote das dívidas esta~ 
duais, matéria que poderá ser decidida em 15 dias. 

Ora unidos. ora desunidos, nessa_ questão os Go
vernadores mostraiD um iDquebrantável espírito de fra
ternidade. Depois de quatro boras de reunião na Comis
são de Assuntos Econômicos do Senado, os Secretários 
de Fazenda dos Estados declararam "impagável" uma 
dívida que alcança a casa dos R$100 bilhões. QUerem 
novas condições e 30 anos para pagar. 

Os maiores beneficiários potenciais são os Esta
dos mais desenvolvidos e, diga-se de passagem. com 
bancos na UTl do Banco Central. como São Paulo e Rio 
de Janeiro. Mas também Minas Gerais e Rio Gnmde do 
Sul. 

Não há como negar o quadro de extrema gravida
de que afeta as fmanças estaduais que. aliás, resulta par
cialmente da política de juros altos praticada pelo mes
mo Banco Central. 

Entretanto, o ultimato que a ameaça de calote 
projeta ~ o Palácio do Planalto tem importantes rew 
percussões politicas. 

Talvez não seja por acaso que eotre os lideres que 
tão prestimosamente arquitetaram essa revolta estejam 
José Samey. Jader Barbalbo e Gilberto Miranda. todos 
do PMDB, Partido que está passando por uma dupla ba
ta.Ib.a: internamente, pela eleição do seu Presidente na
cional. externamente. pela: ocupação de maiores espaços 
no Governo Federal. Os Senadores do ''norte" que arti
culam os Governadores do "sul" jogam assim um lance 
político de- evidente _impacto no tabuleiro partidáriC,- e 
governamentaL 

Entretanto, do ponto de vista estritamente técníco. 
nio há como ignorar o efeito negativo qlle teria um- •ca---: 
lote'' dos Est.a.do:S. especialmente nesse momento em que 
o--Banco eenn:al já se vê às voltas com outros tipos de 
calote igualmente sensíveis politicameDle. 

Veja, Sr. Presidente, Sr&: e Srs. Senadores, a que absurdo 
chegamos: colocar como sendo "calote" uma renegociação de con
dições de pagamento de u~ dívida que está sendo resgatada reli-
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~l''"amc-nte pelns Estados c Munidpios. Não sei de nenhum Esta· 
J11 .. Hl' u.gnra. 4ue não esteja pagando as dívidas através da rota~ 
~cm a:-..~mada l'om o Ministério da Fazenda 

b'a 11 I.JUC tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Humbeno Lucena, o 
Sr. Geraldo Melo, detxa a cad~ira da presidência. que e 
ocupada pein Sr Josi Eduardo Durra. Sup/enrer de Se
creuirio. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Dutra) . Com a pala
vra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o seguirite 
dis<:urso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, é dificil buscar motivação para falar numa tarde de se
h'tmd.a-feira de uma semana em que, como cidadão. não compreen
do que se dispense, praticamer::.c, o Senado das suas funções. Não 
adianta dizer que a função do SenadOr não é apenas no plenário, 
ele tem outras atribuições. Não conheço nenhuma atividade, neste 
Pais ou no mundo, que se dá ao luxo de ser dispensada, como está 
ocorrendo com o Senado em pleno semestre, em que deveríamos 
estar apreciando as emendas constirucionais enviadas pelo Gover
no, o plenário está praticamente vazio. No entanto. busco motiva
ção naqueles que me mandaram para cá e que gostariam que eu 
defendesse uma reforma. tributária mais profunda que essa enviada 
pelo Governo ao Congresso Naciooal. -

Acredito que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é - isto 
sim - um pais injusto, em função da concentração de renda, que é 
evidente. Entre as principais causas da concentração de renda. está 
a politica tributária em vigor que permite que, num país de tantas 
riquezas. 50% da renda nacional esteja nas mãos de apenas 10% 
de sua pop.~lação e que. ao contrário, 20% da renda nacional esteja 
e-m poder de apenas 2% da população. 

Portanto, a reforma tributária encaminhada pelo Governo 
ex1ge do Con~so t-!acionai uma responsabilidade muito maior 
do que as outras reformas. Estamos entendendo que essa reforma é 
tímida- e é-, por ser incapaz de cumprir-os quatro objetivos escri
tos na própria proposta do Govemo-;1Jtfseja: 

l~ simplificar o sistema tributário brasileiro, aumentando 
sua e.conomicidade para o Fisco e para o contribuinte; 

2~ facilitar o combate à sonega.Çao _e àS injustiças provoca-
das pelo sistema a mal, · 

3°) diminuir o rusto Brasil e ampliar a competitividade da 
nossa economia; 

4j permitir uma distriluição social ~s justa da carga tri
butária. 

Entendo que a proposta encaminhada ao Congresso não 
cumpre nenhum dos quatro objetivos estabelecidos nela própria. 
Sabemos que esses dois primeiros objetivos - a siinplificação do 
sistema triOOtário e o combate à sonegação- s6 seriam JX>SSÍveis de 
ser feitos se pudéssemos estabelecer uma ligação tão estreita entre a 
União, os Estados e os M.midplOS que impedisse a ação desonesta de 
parcela significativa daqueles que_ trabaJ1:4un_ como agentes fiscais e 
que, estimulados pela alta c-arga tributária, jmtam-se a empresários 
igualmente desonestos para praticar a sonegação. 

A sonegação é responsável pelo seguinte dado: se nós esti
véssemos, boje, arrecadando I 00% dos impostos colocados em 
prática no Pais, a participação dos tril::utos seria de 53% em rela
ção ao Produto Interno Bruto. No entanto, como se sonega 
R$1.120 para RSl.O arrecadado. nós temos uma participação de 
apenas 24o/c de tributos no Produto Interno Bruto: Essa sonegação. 
maior que a arrecadação, faz com que haja uma competição desi
gual. Quem paga paga muito, e quem sonega sonega muito, ha
vendo. portanto, uma margem enorme para competir de forma de-

sigual; com essa margem oferecem-s-e de::.o:omos e praw.:·a·~t' no 
mercado uma injustiça ncrescida ainda por ouu·as mjmtiças Jt, 
próprio sistema tributário. 

E cito uma delas: apesar de o Governo dizer tJUe ni ~.,-,,,mba· 
ter as injustiças com a proposta que vem ao Congreç~o. h~í uma in
coerência, porque do próprio Governo sai 11ovarnente a proposta 
da criação do imposto sobre cheques, o IPMF. "'::uc pro:Juz um 
efeito casca1a para diversos setores da ati v idade e..·onômíl..'a. _ 

Vou citar um exemplo: um produtor de frango. Scnar.lnr Ge· 
raldo Melo, não paga os 0.25% que estão pmp:~Odo. pmque a cas
cata que ocorre na cadeia de produção, até que o frango <:hegue ao 
SUpetniercado ou à mesa do consumidor. e_leva e'iSc tribuw a 1.2% 
e não 0,25%. No caso da soma da Cofms e do PI S. esse m~smo 
produtor de frango pagaria 2,65%. No entanto. na ~..·ame Je frango 
colocada no supermercado, a soma desses do1s tribut.os. em função 
da cascata, chega a 6.36% de tributos. 

Ora, todos sabemos que a carga tritutária brasilerra. espe
cialmente sobre o setor produtivo, é- muito alta em relação a qual
quer pais do mundo. Não dá para comparar. por exemplo, com a 
Argentina, com o Chile, pa.rceuos do Mercosul. Daí por que o Go· 
vemo ter de reduzir a carga tributária, até mesmo para atender o 
argumento de que reduzindo a carga lribut.âria a arrecadação au
menta, pois dimimli o estímulo à sonegação. Pois bem. que seja 
este- o argumento, ou seja, o argumento de nos colocar em compe

-tiÇãO e aproveitanncis as v imagens Comparativas que são iodas 
nossas. Não fossem elas eliminadas pela carga tributária e até pelo 
CUS[O do frete, que nos onera em demasia, teriaro.os outros argu
mentos, o argumento visto pelos traballiadores. Se formos verifi
gar, 7~ da classe trabalhadora recebem menos do que c:m~·o saJá. 
rios i:Dinimos mensais; neles. nesta massa de trabalhaJores, -lO% 
do custo ou da renda que contabilizam é aplicada na alunentaçào. 
Portanto, 40% de rodo que ganha um trabalhador, com u-m--------:<;.a.Jârio 
de até cioco mínimos mensais, é aplicado na alimentação. 

Eu não vep uma preocupação com relação a ezte item. 
Aqui, evidentemente, estamos falando de um -setor que não tem 
empreiteiros, cuja atividade é praticamente oposta a 0utra, e os 
banqueiros ficam com 16% da renda bruta nacionaL Nà<." há. aqui. 
portanto, interesses maioreS qUe cercam os interesses de outraS 3.ti
vidades em que se vê a possibilidade de lucro fácil. 

A produção de alimentos é algo extremamente complicado, 
que depende não apenas do clima. mas, muitas vezes, das ruedidas 
do Governo. Infeli..zmente, nos últimos anos continuam sendo _co
loquias em prática de forma eqUivocada. inViabilizando o setor-:-

Se verifiCannos- como o trabalhador usa o seu-salário. cOOs
tataremos, em primeiro lugar, que 40% se destinam ã alimentação: 
em segundo lugar, 23%, à moradia; em terceiro lugar, ao transpor
te. No entanto. observamos projetes de milhões de dólares que 
cbegam ao Congresso Nacional, destinados aos transportes coleti
vos e à babitação. Contudo, nenhum deles vem ao Congresso Na
cional, buscando o aumento da prcxiução agrícola. 

A redução dos tributos deve atender a milhares de objeti· 
vos, maS o pincipa1 é fazir ccim- que o alimemo chegue roais barato à 
mesa do trabalhador. afmal de cootas. cpem paga o triruto é ele. Dos 
cinco salários IIlÍ!liin05. ~se 46%. Se V. Ex's querem um exemplo 
na faixa de 15 a 20 salários mi.nimos. 20% dessa renda mensal é aplica
da para OOIDp<llr alimelllos e. se há impooto em demasia. paga-se tam· 
bém as: triOO:toS em-demasia ptm1 o Estado. Ê o que vem ccoaendo. 

Se fosse possível, reduziríamos os impostOs ao nível cobra
do por qualquer nação civilizada. Por exemplo. nos países da 
União Européia, os tributos sobre a alimentação ou sobre os pm
dutos da agricultura jamais ultrapassam 50% do valor pago pelos 
contribuintes em qualquer produto, em qualquer serviço. Ou seja, 
há uma isenção de mais de 50% em todos os casos. em todos os 
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paí-ses pesquist.dos ca Europa. nos Estados Unidos e em outros 
continentes, inclusive na Ásía. Todos os países do mundo conce
dem mais de 50% de isenção sobre os produtos agrícolas. No Bra
sil, não. Os produtores rurais pagam exatamente o que se paga a 
qualquer outra atividade económica, seja no ramo da construção 
civil, seja oa prestação de serviços. 

Se a reforma tributária eo.caminhada ao Congresso prevê a 
isenção nos ínsumos e a redução da aliquota na cesta básica, isso 
ainda é iosu ficiente para tomar o nosso setor coriipetitívo, porque -
repito · apesar de participar com apenas 12% do Produto Interno 
Bruto. é o único setor. boje, no País. que se apresenta com vanta
gens comparativas para participar do mercado internacional e fa
zer valer essas vantagens comparativas com inteligência, reduzin
do o custo interno. Fala-se muito em cuslO- Brasil. Pois bem. O 
que mais onera o custo-Brasil é exatamente a carga tributária inci
dente sobre os produtos que nós consumimos ou que expa:tamOS, 
mas que, aftnal, sào produzidos Lá no campo. 

Quero _citar o exemplo da cesta básica. Uma cesta básica 
completa, toma.dos os· ~ no supennercado boje, "está valendo 
cerca de RSIOS,OQ. O tmbalbador que gaxilia um salário lilÍDimo não 
come uma cesta básica completa. Sem os ttitutos, essa cesta básica 
passaria a custar cerca. de R$78,00. Sobrariam. portanto, R$27,00. Se 
esse trabalhador tivesse só o salário mínimo porn oomprar a cesta bá· 
sicá.. exatamente com os R$27,00, ele poderia aplicá·los w comer 
melhor, oferecendo mais bem·estar a. sua família. 

Se p:xiemos fazer isso, já que esses impostos não serão pa· 
gos. pois haverá redução dos p~..ço< dos produtos agropecuários, de 
qualquer foanaessedinbeirovai ciroJlarna ~ pcxiemos. por
tanto, fazer isso c:o[o absohlta ganqüilidade, sem que o Estado tenha 
reduzida sua receita trib.lt.ária.. E essa a maior preorupação 00 Estado 
quando envia a refotma tnb.ttária ao Congresso Naciooal. 

Não podemos, portanto, mesmo estando num Partido do 
Governo, olhar a refonna tnbutária que foi enCaminhada ao Congres
so sob o ângulo apeoas do desejo do G:wemo eiil anecadar mais, mas 
sobretudo para combater e reduzir as injustiças. as desigualdades so-
ciais que verificamos com. o amai sistema t.rirutário nacionaL 

Enquaoto um traballiador de baixa IOoda gasta 40% dela 
para comer. é evidente que aqueles que detém boje 50% da renda na.
ciooal e que compõem os 10% não apticam sequer 5% da sua renda 
pam comer. os tributo<, portanto, são pagos de fOIIDil desigual. mais 
por quem não pode e menos por quem pode e deveria pagar. 

Para que se corrija isso, temos que apresentar uma emenda. 
Vou buscar nos colegas, nos companheiros Sen8.dores apoio para 
esta emenda. Que os tribltos caiam sobre a renda e o património e 
não sobre a produçãO, como veni ocorrendo, ultimamente, sobtetu
do com essa proposta que foi encaminhada ao Congresso, porque 
essa injustiça tribJtá.ria vai continuar se.ndo praticada. Para que le
nham uma idéia, apellJI.S 20% dos impostos arrecadados oo País 
são da renda e do patrimônio; 80%, do tmbalbo e da produção. 
Isso é injusto, isso é concentrador e chega a ser ímoral com aque
les que trabalham e produzem. 

Por oportuno, quero relembrar uma frase famosa: "Um País 
começa a conhecer sua desmoralização quando começa a despre
zar o traba.lbo e a produção". O Brasil está desprezando o trabalho 
e a produção; está valorizando a espeallação. está valorizando, so
bretudo, aqueles que deveriam estar conlribuindo mais e está pe
nalizando aqueles que já contribuíram muito e deveriam agora ter 
redução da carga tribul.ária., para que pudéssemos, aí sím, ver o tra~ 
balho e a produção valorizados em nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Outra) • Com a po!a
vra o Senador José Agripino para u,ma breve comunicação. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL~RG. Para breve çomumca 
ção. Sem revisão do orador.)· Sr. Presidente, quero registrar o faien· 
mento, no úhimo dia 31 do mês de agO&lO. do Sr. Ezlquio Fernandes. 
que foi, por duas Ve2CS, prefeito da Cidade de São Miguel e. pcrr du-.:1.') 
vezes, De~do Estadual no Rio Grande do Norte~ homem que mar 

-cou sua vida pública com Probidade, atenção à reglão • o SertàCI (h, 
Rio Grande do Norte ·, onde sempre viveu. Homem que me~ \) 
respeito do povo potiguar, rn.zão pela qual aqui ~gistro reu fah·im('n· 
to ix'lm minha manifestação de peSar à família enlutada. -

Muito obrigado, Sr. PresideDle. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra). Encerrnu ·~t· 

sexta-feira última o pn.zo para apresentação de emenda<; as o.;e· 
guintes matériaS: - - --

Projetode Resolução n°90, de 1995, que autoriza o MuníLíPi~' 
do Rio de Janeiro a emitir, median1e ofertas públicas. Letras hna.ncei 
ras do Tescmõ do Mmicípio d6 Rio de "Janeiro - LFrM-Rio. destinl
dasaogirode sua dívida mobiliária vencível no 2°semesuede 1995; 

Projeto de Resolução n° 91, de 1995. que autoriza a Repú· 
blica Federativa do Brasil a cootratar operação de crédito externo 
no valor de cinqüenta e seis milhões. quinhentos e quarenta e qua· 
tro mil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos. junLO a 
Svenska Handelsbancken. 

Aos Projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportuna· 

mente. 
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. I 0 Secre!Á· 

rio em exercício, Senador Geraldo Melo. 

É liOO o seguinte: 

REQUERIMENTO W 1.167, DE 1995 

SeDbor Presidente, 
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, combinado 

com o art. 397, inciso I. do Regimento Interno, requeiro seja cÕn· 
vocado o Senhor Eduardo Jorge Caldas Pereira. Secretário-Geral 
da Presidência da República para prestar esclarecimentos sobre 
atividades que envolvem a escuta e coleta de informações em enti
dades, consideradas pelo GOverno, passíveis de ameaçar a ordem 
pública e as declarações prestadas a revista Veja por um funcioná
rio, a ele subordinado, que a.fnma que o cqUip8lnento de esct.ita 
clandestina encontrado na Contag na última semana foi ali coloca· 
do por OJ:dem de seus superiCRS. Tais atividades violam o art. 5° 
da Constib.lição Fedenl <PJe gamnte o direito ã intimidade e a pri · 
vacidade. Também viola o <limito de reunião e associaç-ao. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1995.- Senador Eduar· 
do Sup6cy. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O requeto· 
mento lido será incluído em Otdem do Dia oportunamente. nos 
teiiDos do disposto no art. 255, inciso n. alínea "c", item 9. do Re. 
gimeDlo Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }0 Secre
tário em exercício, Senador Geraldo Melo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 248, DE 1995 

Dispõe !JObre a alienação de imóvO.s residen· 
dais de propriedade da Uo.ião9 sob jurisdição admi~ 
nistrativa dos Ministérios Müitares, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Naciooal decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Ex.erutivo autorizado a alienar. oos ter

mos desta Lei, os imóveis residenciais de propriedade da Uruão, 
jurisdicionados administrativamente pelas Forças Armadas. 4ue 
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.m l'''"'alil.ld1lS fora das chamadas arca militares. compreend.í
,r.t-., .L~ \'ila Militares, adjaçentes aos quartéis. constituidas 
'~<!'> J~ Sl'!;.'tlm.nça nal..'ional. _ __ _ 
Att. 2o- A alienação dos unóveís de que --trata esta Lei será 

·h..la nm1 nbservãncia das normas de ücit.ação contidas na 
~.óM. Jt: 21 Jc_Junho úe 1993, aplicando-se. no que couber, 

;)')[0 na Le1 D0 ~.025, de 12 de abril de 1990. 
i\rt. 3"' () valor dos tmóveis para fins de alienação será apu-

1·,1· ·. rela Caixa Econôrn.ica Federal. de acordo com os métodos de 
. ,. · "t~·i'ul usualmenle aceitos e obedecidos os parâmetros estabele-
• :..J., ~s n1l De,:reto 99.266. de 28 de maio de 1990. 

ArL 4° Aos servidores militares da ativa, da reserva ou re-
1<li''P:•J!l<;. hem como aos respectivos pensionistas que residem em 
:mnvel a que se refere o art. lo deSta-Le1, mediante termo de ocu
raçào. é assegurado o direito de preferEncía à co!nj:ia do imóvel. 
1-.Jo prazo de 60 (sessenta) dias da promulgação desta Lei, ser-lhes
~\ dacW conhecimento do preço de mercado do respectivo imóvel. 
call:ulado na forma do art. 3° desta Lei. previamente_à publicaçã_o 
de edital de licitação' para •sua alienação, sendo-lhe facultada a 
aquisi~·ão do imóvel por esse valor. caso se maÍllfestem no prazo 
de 30 ( tnnt.:L) dias, mediante notificação. 

Art. 5° Os valores apurados com a alienação desses' imóveis 
~·,,nst.itutrão um fundo de construção das Forças Armadas, destina
JI> à construção de moradias funcionais em áreas de segurança. oo 
:·.1~ y;las i\1i..litares. segundo critérios a serem estabelecidos dentro 
de çada Força Singular. sob a supervisão do Ministério do Estado
: :atnr tias Forças Armadas. 

Art. 6° Fii.'a revogado o iriCiso" r di:i § 2" do arL 1 o da Lei n° 
. l. ')] 5. de 12 de abril de 1990. e as demais disposições em contrário • 

. \rt. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

A Lei n° 8.025. de 12 -de ilbi-ii de 19'90;-que autorizou o Per 
dt!r Executivo a alienar imóveis residenciais de propriedade da 
União. situados no Distrito Federal, exclui expressamente de sua 
~brangêncta os imóveis admmistrados pelas F9rças Armadas, des
tinados à ocupação pelos militares. A exclusão desses imóveis da 
regra geral esta,~lecida pela referida lei foi justificada sob. a alega
ç5n do caráteritinerante do serviço militar. Tais servidores teriam. 
em <:onseqüência. uma permai:J.ência temporáriã relativamente cur· 
ut em Brasília. tomando imprescindível às Forças Armadas a ma-
7lUte.i'lÇão de uma reserva técnica de imóveis para atender às trans· 
··:tendas de militares por necessidade de serviço. 

Entendemos que a preservação dos imóveis residenciais si
tvatlos dentro das áreas tipicamente militares poderia, perfeita
rr,ente, arender a tais movimentações. Além do que. a destinação 
da verba oriunda da alienação para um fundo de construção pode· 
na s:upnr as necessidades presentes e futt:Jras de cada Força Singu· 
h.r.r. ~·om a construção de novos imóveis concentrados no interior 
J::s. u.reas militares. 

Convém assinalar, ainda. que os servidores civis- dos Minis~ 
ténos Militares, ocupantes de imóveis residenCiais afetos aos mes
mos, têm ajuizado ações na Justiça e na totálidade dos casos têm 
obtido êxito. vindo a adquirir tais imóveis. Resulta desse fato uma 
situação musitada e irônica: as Forças Armadas são obrigadas a 
vender seus imóveis eni- favor dos servidores civis e não podem 
fazê-lo para os servidores militares. 

Com tais razões, esperamos que este projetõ ponha fim ã 
discriminação imposta aos militares, razão pela qual cootamos 
com o apoio decidido de nossos ilustres pares nesta Casa Legisla
tiva para sua apreciação e aprovação. 

Sala das Sess.ões, 4 de setembro de 1995. - Senador José
Roberto Arruda. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

LEI N°8.666.DE2l DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti· 
tuição Federal, institui normas para licitações e cc:m· 
tratos da Administração Pública e dá outras provi~ 
dências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decrCta e au sanciono 

a seguinte lei: 

(À Comissão de Constituição. Justiça e Cu:!ada
- niã- decisão terminativa.} 

O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Dutra) - O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. .. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17hl5inin J 

ATA DA 132• SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA~ 
Realizada em 29 de agosto de 1995 

(Publicada-no DCN (Seção II). de 30 de agosto de 1995) 

RET!F!CAÇÕES 

No sumário da Ata, à página 14775, t• coluna, nO_ item. 
1.3.1, Matérias apreciadas após a Ordem do Dia: 

Onde se lê: 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara no 109. de 1994 

(n° 3.867. de 1993. na Casa de origem). apreciado na Ordem do 
Dia da presente Se_ssão. Aprovada. nos termos do Requerimento 
n° 1.150. de 1995. A Câmara dos De(Xltados. 

Leia-se:-
Redação Final da Emenda do Se~o ao _Projeto de Lei da 

Câmara ri0 lW, de 1994 (n" 3.867, de 1993, na Casa de origem). 
apreciado na Ordem do Dia da presente SesSão. Aprovada, DOS 

termos do Requerimento D0 1.150, de 1995. À Câmara dos Depu
tados. 
•-••••oo••••""" ___ _,_,, _______ ,. __ ,,,.,,_, ______ •• ,..;_,_ 

No texto da Ata. à página 14779, 1• coluna. substírua~se, 
por incorreções, o Parecer no 525. de 1995. pelo seguinte: -

PARECER W 525, DE 1995 
(Da Comissão Diretorn) 

Redação Final da Emenda do Senado ao Pro~ 
jeto de Lei da Câmara D0 109, de 1994, (n° 3.867, de 
1993, na Casa. de origem). . _ 

A Comissão Diretorn apresenta a Redação Final da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no l 09, de 1994 (D0 3.867. de 
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1993. na Casa de origem), que autoriii a reVersãO ao l'vtunicipio de 
Encantado, Estado do Rio Grande do SuL do imóvel que menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão. 29 de abril de 1995.- Re
nan Calheiros, Presidente - Levy Dias, Relator - Antônio Car-
los Valadarcs- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N" 525. DE 1995 

Autoriza a t"e1'ersáo ao Município de Encantado, 
Estado do Rio Grande do Sul, do imóvd que menciona. 

EMENDAN" I 
(Con-esporide i Emenda D 0 19 da CCJ) 

"Art. 1° É a União autorizada a proceder à rever
são ao Município de Encantado, no Estado do Rio Gran
de do Sul, do imóvel situado no lugar denominado ''Rua 
Sete de Setembro, Lote 8, Quadra 11G", no Bairro de 
Lambari, com área de l320m• (bum mil, trezenlOS e 
viote metros quadrados), doado à extinta Fundação Le
gião Brasileira de Assistência - LBA, através da Lei 
Municipal D0 1.414, de 19 de junho de 1989. e E.<>critura 
Pública de doaç.lo lavrada em 5 de julho de 1989. trans· 
crita no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de 
Encantado!RS, sob o 0° 12.244, do Livro n° 02." 

Ata da 1373 Sessão Não-Deliberativa, em 5 de setembro de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Ney Suassuna, José Eduardo Dutra 
Jefferson Peres, Geraldo Melo e Ncibor Júnior 

O SR. PRESIDENTE (Jeferson Peres)- Declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituíção que será 

lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Valmír Campelo. 

E lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSI'ITUIÇÃO 
N° 52, DE 1995 . 

Suprime o parágrafo JO do artigo 199. que 
veda a participação de empresas ou capitais estran
geiros na assistência à saúde no Pais. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do- Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1° Suprima-se o parágrafo 3~ó dO artigo 199 da Consti-
tuição Federal. -- - -

Art. 2° Esta emerida constitucional entra em vigor na data 
de sua ç.ublicação. 

Justifi"cação 

Não existe qualquer argUmento raci0n3.1 a suportar a manu
tenção deste dispositivo no texto constitucíonal. só se podendo 
compreendê-la enquanto vitória do_ mais estreito nacionalismo, 
uma vez que não se consegue atinar em que a participação do ca-

pital estrangeiro no setor de saúde possa contrariar os interesses 
nacionais. 

A rigor. a exclusão do capital estrangeíro do setor saúde só · 
traz prejuízos ao conjunto da população brasileira. que vê reduzi
das suas opçC'les de acesso a hospitais privados. no exato momento 
em que o sistema público de saúde_ atravessa grave crise. É incOt:i:i
preensível que a proibiçãO à Participação de empresas estrangeiras 
ilo setor seja mantida nW:na conjuntura em que as verbas públicas 
para a saúde declinam ano a ano, os hospitais estio c.ompletawellle 
sucateados, transformados em depósitos de doentes. e a situação 
do atendimento é caótica. beirando o colapso.-

É importante ressaltar. outrossim. que a crise do sistema 
hospitalar atinge não apenas -as camadas populares - aqueles 
qUe batem às portas dos hospitais públicos e conveniados -. 
mas também as classes médias, que não encontram atendimento 
hospitalar no nível de suas necessidades, e de suas possibilida

- des económiCas. Mesmo a parcela mais rica d;l população- que 
pode pagai õS--prCços cobrados pelos hospitais de melhor cate
goria -enfrenta, muitas vezes, dificuldades na procUra por lei
tos vagos. 

Esta siwação de carência generali.zada - que pode ser teste
munhada por qualquer brasileiro que já teve um parente necessi
tando de internação- demonstra que o País é um campc'l aberto em 
termos de boas oportunidades para investimentos na área de saúde. 
que, do ponto de vista do interesse nacional. tornam-se bem-vin
dos. Se existe a possibilidade de empresas estrangeiras construí· 
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rem e administrarem hospitais e outros serviços de saúde, não há 
por que se OJX>r à mudança da Carta Magna. 

Entendemos que a vedação cocstitucional ora vigete tem 
um único grupo de beneficiários: os detentores dessa verdadeira 
reserva de mercado, que temem a ccmcorrência por não se senti
rem à altura para o confronto de téC'Il..i.cas gCienciais e de atendi
mento. Nos dias que correm. porém. as políticas públicas não são 
mais determinadas em função dos interesses particulares de peque
nos grupos. 

Por outro lado, a entrada de capital não-brasileiro no setor 
saúde não acabará com o Sistema Único de Saúde. pois este é um 
serviço público imprescindível. que o Governo Federal sequer co
gita em extinguir, por saber de sua importância para a p::!pulação 
de baixa re_nda. 

Igualmente não resiste à menor análise o argumento de que 
os hospitais públicos ou convec.iados com o SUS deixariam de 
existir pela concorrência externa. 

Da mesma maneira. não se pode aírrlnãr com segurança 
que. eliminada a reserva e aberto o mercado, os inve'stimentos es
trangeiros serão feitos apenas ca cocstrução de hospitais sofistica
dos, voltados. para a minoria abastada dos brasileiros. Aliás. se isso 
oconesse, também não representaria qualquer prejuízo pata a Nação. 

Na verdade, nada permite dizer que o capital estrangeiro a 
ser aplicado em saúde destinar-se--á a estabelecimentos de grande. 
porte e de tecnologia de po~ta. É bem possível que estudos de 
viabilidade econômica recomendem a criação de hospitais de mé
dio porte, com tecnologia adequada, em regiões boje desprovidas 
de serviços de saúde. 

Por fim. como é do conhecimento-girai, as alterações pro
postas no âmbito da ordem econômica visam, precipuamente, ao 
importantíssimo objelivo de dar maior abern.ua à economia nacio
nal. livrá-la de freios e regulamentações estéreis. ultrapassados e 
iD.convenientes. 

Com essa abertura e desregulamentação, objetiva-se dotar 
os agentes econômicos de melhores condições para competir DO 

mercado internacional e, principalmente, para oferecer ao consu
midor brasileiro uma gama mais diversificada de produtos e servi
ços de boa qualidade. 

Uma das emendas já promulgada pelo Congresso Nacional 
é aquela que elimína o conceito de.em~sa brasileira de capital 
nacional, defmida, no atual 11:xto constitucional.' como aquela cu
jos controladores são domiciliados e residentes no País. 

A alteração proposta, ao eliminar a descabida discrimina
ção ao capital estrangeiro. busca. evidentem_ente, atrai-lo ao País 
em maiores volumes, sob o fundamento irret.orquível de que é ne
cessário e a.té indispensável à dinamização e ao crescimento da 
economia nacional. 

Ora. no momento em que se elimina do texto constitucio
nal o conceito de empresa brasileira de capital nacional. 'visan
do a estimular um maior flux.o de capitais estrangeiros para se
tores produtivos, não faz qualquer sectido ex.duir esse mesmo 
capital do setor saúde. Assim. seria de todo incoerente modificar 
o conceito de empresa nacional e não eliminar as restrições ao capi
tal estrangeiro. 

Não fosse pelo conj.mto de argumentos anleriormente apre
sentados. este seria suficiente para ieclamar a urgente supressão 
do parágrafo 3°, do artigo 199 da ConstiruiÇão Federal. que "veda 
a participação, direta ou indireta, de empresas ou capitais estran-
geiros na assistência à saúde no País". _ 

Evenwais pressões visando à manutenção do stah.ls quo 
que no sistema de saúde militam, na prática, contra pobres, reme
diados e ricos. Suprimir o parágrafo terceiro do artigo 199 da Car
la Magna é medida oportuna e necessária, conveniente para a me-

lhoria do sistema de saúde nac1onal e coerente com as emendas 
copstitl,l(.'!Onals já em uamítação. 

Em razão do exposto submeto à consideração dos nObres 
.colegas o presente Projeto de Emenda à Constituição. _ 

Sala das Sessões. 5 de setembro de I995.- Senadores Júlio 
Campos- Bello Parga- Gerson Caniata- José Ignácio Ferrei· 
ra- Lúdio Coelho- Ramez Tebet -Joel de Holanda- Fernan
do Bezerra - José Agripino - Eldo Álvares - Beni V eras -
\\'aldeck Ornela<> - Antonio Carlos Magalhães - Ernandes 
Amorim - Humberto Lucena - Vilson Kleinübing - José 
Abreu Bianco- José Alves Nascimento- Freitas Neto -oLevy 
Dias -Romeu Tu ma- Coutinho Jorge- Carlos Wilson - Luiz 
Alberto- Hugo Napoleão- Osmar Dias- Valmir Campelo
Jonas Pinheiro - Carlos Bezerra - Marluce Pinto - ArlUido 
PQrto - Onofre Qu inan. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONSITI1J!ÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1° As instituições privadas poderão participar de forma 

c-omplementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes des~ 
te, mediante contrato de direitos públicos ou convênio, tendo pre
ferência as entidades filantrópicas e as sem fms lucrativos: 

§ 2° É vedada a destinação de recursos públicOs para aUxí
lios ou subvenções as instituições privadas com fms lucrativos. 

§ 3° É vedada a participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salVo DOs casos previs
tos em lei. 

§ 4° A lei disporá sobre as condições e os requisitos que fa
cilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâcnias humanas para 
fins de transplan~. pesquisa e tratamento. bem como a coleta. pro. 
cessametno e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo tipo de comercialização. 

(À Comissão de Con.stiruiçiio, Justiça~ Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ A proposU de • 
emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às dispo
sições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regi
mento Interno. 

A matéria será p.~blicada e despachada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre
tário em exercício, Senador Valmir Ca.mpelo. 

É Lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'1.168, DE !995 

Senhor Presídente, 
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, requeiro a 

retirada do Requerimento 0° 1.154, de 1995, de minha autoria, em 
que solicito seja a Mecsagem n° 399, de 1994, apreciada, também. 
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. conside
rando que de acordo com orientação da Presidência da Casa maté
rias semelhantes serão, do mesmo mcx:lo. apreciadas pela Comissão. 

Sala das Sessões. 5 de setembro de 1995. _ Senador Lúcio 
Alcântara. 

- O SR. PRESIDENTE. (Jeffe~>on Peres) - O requerimento 
lido é deferido pela Presidência. --

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Encerrou-se on
tem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do 
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Senado n° 165, de 1995, de autoria do Senador Lúcio Alcânta
ra, que dispõe sobre a aplicação das receitãs provenientes das 
privatizações. 

Ao projeto fornm oferecidas duas emei:iaas, qu-e-v"ã.O ao exa-
me da Comissão de Assuntos Económicos. -

São as seguintes as emendas apresentadas: 

EMENDA N" 3- PLEN 

Substitua-se no art. 1° do projeto a expressão "destinadas 
unicamente" por "destinadas prioritariamente". 

Justiftcação 

Constitui boje prioridade para a atual administração fazer 
freme ao gravíssimo- problema representado pela rolagem da divi
da interna, que consome um volume substancial do Orçamento 
Geral da União. Essa vetdadeira drenagem de recursos impede. 
cem efeito, que se conte com os recursos necessários a obras in
dispensáveis ao Pais, inclusive para a conclusão de trabalhos ina-
cabados. . 

Dessa forma. seria efetivamente -de interesse nacional que 
os recursos provenientes da. privatização se apliquem no abatimen
to do principal da dívida, reduzindo os encargos que pesam sobre 
o Tesouro. A fOI:ma mais simples de se obter receitas adicionais 
para fazer frente a esse ônus é, com efeito, a utilização nesse sen
tido dos teali'SOS proveniente da privatização. 

Reconhecemos a necessidade de se reduzir o principal da 
divida interna. de modo a aliviar o Orçamento de um enorme peso. 
Entretanlo,cntcnd.emos também ser imprescindível que se resguar
de o patrimôo.io público, o mesmo que se vem desmobilizando por 
meio das privati.zações ao concluir as obras que boje deterioram 
sem nada produzir. 

Nessas condíções, apresentamos ao projeto de Lei n° 165 a 
presente emenda. 

Sala das Sessões. em 5 de setembro de !995.- Senador Lú
cio Alcântara. 

EMENDA N" 4- PLEN 

Acrescenta-se ao Projeto o seguinte art. 2-0 , renumer.md.o-se 
os demais: 

"Art. 2° A parcela das receitas r:eferidas no artigo 
1° que não f01em aplicadas no po.gameDlo do principal 
da dívida interna será investida exclusivamente: 

I - na conclusão de olxas em andamento que se 
relacioo.em com o aproveitameDlo de recursos hídricos~ 

n- no setor da saúde; 
m- Da t=IpemÇão da malha rodoviária federal". 

Justiftcação 

Constibli hoje prioridade para a alUai administração fa:rer 
freme ao gravíssimo rroblema repmseotado pela rolagem da dívi
da interna, que coosa:ne um volume substancial do Orçamento 
Geral da Uo.ião. Essa verdadeira ~nagem de recursos impede. 
com efeito, que se conte com os ICalrsOS necessários a obras in
dispensáveis ao Pais, inclusive p&ra a conclusão de trabalhos ina
cabados. 

Dessa forma. seria efetivamente de interesse nacional que 
os nlCUI'SOS provenientes da privatização se apliquem no abatimen
to do priDcipa1 da dívida, reduzindo os encargos que pesam sobre 
o tesooro. A forma mais simples de se obter receitas adicionais 
para fazer frente a esse ônus é, com efeito, a utilização nesse senti
do dos recursos provenientes da privatização. 

Reconhecemos a necessidade de se reduzir o principal da 
dívida interna, de modo a aliviar o Oi'çãmento de um enorme peso. 

Entretanto, enteodemos também ser imprcs..:-iodivel que se res· 
guarde o patrimünio público. o ruesml) que se vem desmobilizan
do por meio das privatizações ao conclurr as obras que hoJe déte-

-rior-am sem nada produzir. -
Nessas condições, apresentamos ao proje[O de Lei n° 165 o 

presente emenda. 
Sala das Sessões. 5 de setembrn de 19!;.15. - .Senador Lúcio 

Alcântara. 

(À Comissão de Assuntu.~ i:."umÕmlCOS.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Há oradores ins· 
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campeh por 
20 minutos. 

O SR. VAI.MIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) · Sr._ Presidente, sn e 
Srs. Senadores. o Brasil lidera as estatísticas oficiais de acídeiices 
de trânsito. a nível mundlal. Ostenta também urna frota de veícu· 
los em precário estado de conservação. que, além disso. coostihJi
se na principal causa da produção de ruídos e de gases poluentes. 

Não se desconhece que no trânsito urbano a potuição sono
ra em muito ultrapassa os limites normalmente tolerados pelo ser 
humano. Ninguém ignora. igualmente, os danos causados à saúde 
pela poluição oriunda dos escapamentos dos veículos. Em cidades 
como São Paulo, multiplicam-se as doenças pulmonares em decor
rência da insalubridade do ar que se respira - diagnóstico _que é 
agravado pelo fenôniEm:O da inversão téririica, tão comum naquela 
meiiópole. 

Quanto ã segurança. a Revista de Saúde Pública do Dis· 
trito Federal, em seu número de agosto, divulga estudo do Dr. 
Davi Duarte. em que esse reoomado espec;ialista faz connmdentes 
observações: Brasília, em função do seu traçado. com pistas de ro
lamento largas e retas, é a cidade onde mais se exercita a velocida
de no trânsito em todo o País. 

Conseqüentemente, cada veículo, aqui, mata duas vezes 
mais do que em São Paulo. cinco vezes mais do que em Los Aoge. 
lese dez vezes mais do qu"e em Tóquio. Em nosso Eixo Rodoviá
rio, trafegam seis mil veículos a cada hora, registrando-se um ãci
dente JX'f dia. De jmeiro a junho de 1995. contoo-se um desastre des· 
se tipo a cada 15 minutos no Distrito Federal, produzindo 160 mortes. 

Os pedestres representam a metade dos óbitos no violento 
trânsito da Capital. confrontando.se com o percentual de 60% no 
Brasil e de 10% na Europa. De seis mil acidentados, um quarto so
brevive com seqüelas irreversíveis. Cada uma das vítimas. interna· 
da em hospital plblico. custa RS l.OOO.OOaos cofres plblicos por dia. 

Na cidade do Rio de Janeiro, o quadro não se mostra mais 
ameno; ocorre: um óbito para cada grupo de n3 veículos em dr· 
culação, enquanto que, nos Estados Unidos. essa proporção não 
passa de um para 4 mil e, na Suécia. de 1 para 4500. Não é imPro
cedente, portanto. que 65% dos leitos hospitalares da rede munici
pal estejam ocupados pelas vítimas da guerra do trânsito. 

No Brasil. são registradas 50 mil mortes a cada ano, tendo 
como causa os acidentes de trânsito. Um lamentável recorde mun
dial! O nosso País. todavia, ocupa tão-somente a s• colocação en
tre os paises com o maior número de veículos, possuindo pouco 
mais de 20 milhões de automóveis. ônibus e caminhões. enquanto 
o Japão tem mais de 64 milhões de veículos - cerca de 70% a mãis 
do que o nosso País -. embora o número de suas vitimas anuais 
não ultrapasse 11.400. muito menor do que o aqui regístrado. 

As evidências apontam no sentido de que esse quadro caóti· 
co deriva muitas vezes da impunidade do motorista infrator e. qua
se sempre. da circulação de carros sem a mínima condição de trá
fego. No mais das vezes. há Comprovada irres'(X>nsabilidade do 
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condutor e notória anormalidade do veículo. fatores que se agra
vam pelo precário estado de <.'Onservação das nossas ruas, avenidas 
e estradas. 

A motoristas que desconhecem a sinalização e os sinais de 
trânsito, oU que simplesmente os desobedecem de forma sistemáti
ca, usando e. em geraL abusando da velocidade recomendada pela 
prudência. adicionam-se veículos que ainda utilizam pneus des
gastados. que trafegam com as luzes já iroprestáveis e com outras 
deficiências que condenariam a sua utilização. 

O Sr. Gerson Cama ta· Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. V ALMIR CAMPELO. Ouço V. Ex·. com prazer. 
O Sr. Gerson Camata - Senador Valmii Campelo. o pro-

nunciamento de V. Ex • é bem oporb.l.no. Estamos às vésperas do 
dia 7 de setembro, e já se obs_erva, medi~nle notícias dos jornais. 
que a Polícia Rodoviária Federal prepara a Operação Inde
pendência. para que o longo feriado, alcançado pela sexta-feira na
turalmeote "enforcada", não transforme as estradas do Brasil em 
carnificina. É oporruna também a fala de V. Ex• pelo fato de escar 
em funcíonamento, nesta Casa. comissão que prepara o novo Có
digo Nacional de Trânsito. Como tive opoth.ülidade de observar. 
assistindo-lhe às reuniões. essa comissão trabalha muito não só na 
modernização das leis de trânsito no Brasil, mas também no au
mento, tornando-as pesadas e duras. das penas aplicáveis aos mo
toristas infrar.ores que. usando seus veículos de maneira indevida, 
provocam danos físicOs e até --quase sempre - a morte de pedes
tres ou de outros condutores de veículos. Tramita também na Casa 
projeto muito interessan.Le do Senador Dare)' Ribeiro, que é uma 
espécie de código nacional de trânsito. mas muito mais rigoroso, 
muito mais radical. mas de um radicalismo que às vezes é necessá
rio. quando se trata de salvar vidas humanas. O primeiro artigo 
desse projeto de lei diz o seguinte: 

"Art. 1°, As ruas, avenidas, praças e rodovias do 
Brasil sáo de uso exclusivo dos pedestres. admitindo-se, 
excepcionalmeote, o trânsito de veículos. ressalvadas as 
seguintes condições:" 

Como vêem. eSse -projetO e radical. T enbo certeza de que, se 
vier a ser lei. ou diminuirá muito o trânsito de veículos ou fará 
com qoê se transite com tanta prudência que signifiCará Um cho
que capaz de baixar esse número crvel de acidentes que ocorrem 
no Brasil, a que V. Ex .. vem-se referin-do. CumPrimento V. Ex• pe
las colocações que traz à reflexão não só do S~o Federal. mas 
de todos os brasileiros. especialmente daqueles que, munidos de 
uma carteira de motorista. atentam. de maneira criminoso, contra a 
vida do seu próximo. · 

O SR. V ALMIR CAMPELO · Mvito obrigado Senador 
Gerson Cãmai.a.. FiOO muito feliz. muito agradecido pelas suas pa
lavras. V._ Ex• fez opornma referência às vésperas do feriado, 
quando milhares de carros estar.lo nas rodovias, nessas rodovias já 
totalmente danificadas pelo tempo. quase sem condições de recu
peração, uma vez que faham recurws ao Ministério dos TrailSJX'l1es. 

V. Ex_• lembra também a comissão criada pelo Senado Fe
deral para atualização do C:ódigo de Trânsito. Faço parte e tenho 
participado assiduamente das reuniões dessa comissão. Na semana 
passada., estivemos reunidos com aulOridades de to:io o Brasil en~ 
volvidas no trânsito, em seminário no Auditório Petrônio Portella, 
do Senado Federal. O Presidente da CorriiSsâo -éo-senadõr--Fraoce
lino Pere~ o Relator, o-nobre Senador Gilberto Miramla. Real~ 
menle. estamos obtendo subsídios. informações, dados, contribui
çOOs, no que diz respeito à melhoria do trânsito. à maioi- fiscaliza
ção, à maior segurança para os motoristas e para os pedestres. Es~ 
tamos também procurando impor multas mais- pesadas, para que 
realmente se cumpram as leis do trânsito no nosso País. 

Fico muito grato a V. Ex• por essa observação. 
Continuando. Sr. Pn!s1áei:úe. eu diria que. mdiscutivel.Õlen

te. a movimentação de veículos muito antigos ou sem manutenção 
adequada representa sempre grande risco de acidente. 

Em tal contexto. são louváveis as iniciativaS que têm por fi
nalidade a melboria das condições de movimentação de veículos 
nas cidades e estradas brasileiras. 

Com esse escopo. o Conselho Nacional de Trânsito - CON
TRAN receJ~u p4!3 ex~me proposta de resolução dispondo sobre 
o disciplinamento das vistorias de automóveis. utilitários, motoci
cletas. ônibus e caminhões, a qual conta. inclusive. com o apoio da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores -
ANFAVEA. 

A medida já integra a pauta de deliberação do Conselho e 
cuida, ao mesmo tempo. de formular os requisitos para a institui
ção de um programa federal de i.nspeção de segurança. ruídos e 
emissões de gases dos veículos. 

De acordo com recente informativo da Anfavea. considera
se a inspeção de segurança. ruídos e emissões. a que estão su~ltos 
os produtos saídos das fábricas. como etapa obrigatória da manu
teoção regular dos veículos em uso. tendo em vista as suas .:arac
teristicas originais. 

Para a homologação de veículos novos, as exigências com
preendem itens de natureza técnica. de segurança. de emissões de 
roidos, abrangeodo, entre outros compooentes. o motor. a trans~ 
missão. a suspensão, a direção. a carroçaria. os freios, os poeus e 
rod.is, os espelhos retrovisores, os cintos e os dispositivos de ilu
minação. sinalização e identificação. 
... A partir daí. a proposta de resolução classifica as inspeções 
periódicas dos veículos em circulação, ditando requi.:itos quanto 
aos aspectos de segurança, de níveis de ruído e de gases de escapa
mento. A vistoria simplificada, a cargo das repartições de tr~osito. 
compreenderia a identificação, o exame dos equipamentos obngaló
rios e as condições de funcionamento de sinafi?ação e de i..hJ.m.i.nação. 

Crê a Anfavea que a realização de inspeçõe& veiculares pe
riódicas. dado o seu caráter preventivo, contribuirá para a redução 
de acidentes de trânsito e para a preservação do meio ambiente. 
uma vez que as vistorias da frota circulante não têm ultrapassado. 
nos dias de hoje, a simples visualização do veículo. 

Finalmente. adverte o informativo da Anfavea, os centros 
de inspeção sugeridos o.a proposta sob exame do Cootrnn seriam 
operados em regime de concessão. Assim. não acrescentariam 
qualquer despesa para os cofres ~blicos. Esses centros. dotados 
de equipamentos com tecnologia de poo.ta e pessoal qualifiCado, 
foram sugeridos pelo terceiro Acordo Setor:ial Automotivo. firma
do pelas montadoras, pelos trabalhadores e pelo Governo, no ]'rin
cípio do corrente ano. 

. Sr. Presidente, há cerca de quatro meses, discorrendo sobre 
a necessidade Cle aprovaçào do noVo C6digo Nacional de Trânsito. 
em artigo para o jornal Correio Brazilicnse, desta Capital. regis
trei minha indignação com aquela indesejável liderança. à quai_nos 
acostumamos a fazer vistas grossas e ouvidos de mercador, como 
se aceitássemos p; >sivamente a vitória do Pais na competiçãO da 
indiferença e do descaso para com a vida dos brasileiros. 

Parece-me, desde então. que um coo.}..mto de determinantes 
contribui para a balbúrdia instalada no trânsito, pois constitui a 
somi de fatores como a crônica escassez de recursos para a recu
peração e a adequada sinalização das nossas ruas e estradas, a au
sência de um programa especifico e permanente de educação para 
o trânsito e o péssimo estado de conservação da frota nacionil de 
veículos, entre outros. 

Os órgãos de comunicação. as estatísticas dos departamen
tos de trânsito, os registres conn.andentes dos atendimentos hos.pi-
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talares e estudos qualificados como esse ao qual me reportei mos
tram que, dia a dia. essa questão transformou-se nuri:l. conflitO sem lfé.. 
gua. capaz de gerar perdas equivalentes às. de uma verdadeira guerra. 

Decerto, problema dessa dimensão tennlna por macular a 
nossa imagem. exigindo o engajamento de toda a Ol'ganização so
cial no sentido de se adotar medida de preservação da vida. de um 
esforço constante de cOilscientização dos nossos motoriStas e de 
uma determinação de se aumentarem os itens de segurança dos 
veícuJos. para que deixem, também, de servir de instrumento para 
aumentar a poluição sonora e~ envenenar a atmosfera. 

Nessas circunslâ.ncias, a proposta de resolução, ora sob o 
exame do Coot:ran, e que vem sendo acertadamente defendida pela 
A.nfavea, merece o acolhimento daquele colegiado e o apoio ama
durecido e decisivo de tcxia a sociedade brasileira. 

Se é certo que a sua aprovação nãO esgota, por Si só, a ne
cessidade de se reformular tolalmente o trânsito em nossas cida
des, e nem nos retira. de imediato. o indesejado titulo de recordista 
mundial de acidentes. com certeza representa inestimável contri
buição em favor de que se apague do "Brasil essa n6doa que tanto 
nos envergonha. • 

Era o que tinha a dízer. Sr. Presidente. -- -

DuranJ~ o discurso do Sr. Valmir Campelo. o Sr, 
Jefferson Pere.J, deixa a cadeira da presidência, qw: é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo. 

Duranre o discurso do Sr. Vabnir Campelo, o Sr. 
Geraldo Melo, deixa a cadára da presidincia, q~ i 
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2õ-Viú-Presidenre. 

O SR. PRESIDENTE (Jútio Campos)· Concedo a palavra 
ao oobre Senador Jefferson Peres. 

V. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, chamou-me a atenção boje uma nota da jomalista 
Tereza Crovínel em sua coluna no jornal O Globo, na qual ela ma
nifesta o temor de que a atual Legislatura esieja sofrendo de enve
lhecimento precoce. 

Os Parlamentares se queixam de que a imprensa é dura e in-
justa pam com S. Ex's. . • . . ____ _ 

Creio-que o Congresso seja. o Poder--mais lransparente, de 
paredes de vidro. Thdo o que aqui acontece é visíveL Isso, eviden
temente, deixa-nos mais expostos ã imprensa.. Mas, nem por isso, 
muita coisa ou quase tudo que a imprensa diz de nós deixa de ser 
verdadeiro. -

Sr. Presidente, no primeiro semestre deste ano, o CongrCsso 
Nacional - Câmara e Senado - alUou em flagrante CODtraste com a 
Legislatura anterior. As duas Casas produziram. pn.xiu.ziram mui
to. Sou testemunha de que as duas comissões às quais pertenço 
como titular, Comissão de Coostituiçio, JUstiça e Cidadania e a 
Comissão de Assuntos Econômicos, reuniram-se sempre - salvo 
uma ou duas vezes, por falta de quorum-, votaram quase todas as 
emendas constittJcionais propostas pelo Governo, deram um 
exemplo à Nação e começaram a resgatar a imagem dO -Poder Le
gislativo. 

No entanto, compo.rtilb.o com a joma.Iísta o receío de que 
isso esteja mudaodo. 

O Senado decretru um feriadão de onze dias, Sr. Presiden
te. O Senado vai ficar sem produzir de 1 o a 1 r de setembro. Falta 
de matérias? Bom. pelo menos duas emendas o:mstitucionais po
deriam estar aqui sendo disrutidas: a de flexibilização do monopó
lio estatal do petróleo e a do Senador V ala dares., que cria a CPMF. 
Teríamos, pelo menos, duas sessões. boje e amanhã, para discuti-

las. porque elas terão que ser discutidas em cinco sessões. E este 
Plenário, desde segunda~feira. realiza sessões não deliberalivas~ 

A Comissão de Assuntos Econômicos deveria estar reunida 
hoje com :Os Secretários de Planejamento dos Estados tratando de 
matéria importantíssima. que é o endividamento de· Estados e Mu
nicípios, em busca de soluções. A reunião foi cancelada, adiada 
para a semana que vem, não sei por que motivo. A Çomissão de 
Constiwição, Justiça e Cidadania teve sua reunião de amanhã can
celada. também não sei o motivo. Receio de que não houvesse 
quorum? Mesmo que não houvesse quorum, que cada um assu
misse sua resp:msabiiidade! Falta de matérias? A Comissão de As
suntos Económicos. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. tem._22 
processos aguardando julgamento. além de 58 nas mãos de relato
res. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, funil-Pe_lo 
qtiãi passam quase todos os projetos, seriam ju.lgados. amanhã. 40 
projetas de lei e proçosições em geral, além de existir uma Pré· 
pauta de 29 projetes. E estamos perdendo unia semana inteira. 

O Senado vaí realizar, durante o mês de setembro, nove ses
sões produtivas. Em trinta âiã..s, apenas nove sessões deliberativas~ 

Isso não está correto, Sr. Pre§idente. Eu não posso ceder ao 
· Corpo['a.tivísmo. En não estou aqui para isso. Fui eleito para mudar 
costu~ ou ajudar. pelo menos, por mínima que seja a minha par· 
cela nesse esforço, a tentar mudar os costumes çolíticos neste País. 

Receio que o Congresso, que estava dando exemplos c_este 
primeiro semestre, comece realmente a mudar para pior. O Con
gresso vai institucicmalizar essa figura esdrúxula do feriadão? 
Acho que é o único país do mundo no qual existe a figura da daJ.a 
imprensada. Se existe um feriad() na terça-feira. cancela-si!. no 
ServiçO Público, a segunda-fe~ se o feriado é na quinta-feira. 
éstá cancelada automalicamente a sexta~feira. Por-quê? Onde está 
escrito isso? Em nossos deploráveis cosmmes? É uma cultura? 
Tenta-se, procura-se mudar a culnna. porque não se pode instíru
cionãliza.r isso. Não posso concordar com isso, Sr. Presidente. Si-
lenciar seria me ~mpliciar. ~ 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex• um aparte. no-
bre Senador Jefferson Peres? --

0 SR. JEFFERSON PERES - POis. n.â.o, sCriadOi-Lúcio 
.. Alcântara. 

O Sr. Lúcio AI~tara- Ouço, com atenção. o pronuncia
mento de V. Ex• e partilho da preocupação que V. Ex• manifesta 
neste momento, até porque ouvi muitas vezes aqui. de funcioná
rios, de políticos e até de Parlamentares, a manifestação. a expres
são de que toda aquela atividade febril do início, aquela celeridade 
legislativa, aCJU:ela assiduidade eram fogo de palha de início de Le
gislatura. de cOmeço de Sessão Legislativa, mas a modorra vo1ta
ria. Procurei, como t.an1os ~tros ,S,eD.acloleS-que estão aquí. me. in
surgir contra isso e dar a minha colaboração. em termos de_ assi
duidade, a tOOas as formas de trabalho legislativo, nas -comissões, 
representaçõe& externas, no plenário e assim por diante. Espero 

- que esse momento que estamos agora experimentando não se es
tenda muito. Devo dizer que precisamos manter uma certa veloci
dade própria, porque não s6 os projetas oriundos do Executivo- as 
emendas constitucionais, os projetes de let as Ine4i_das provisôfias 
- devem animar nosSos trabalhos. Temos uma lógica própria de 
funcionamento; afmal, aqui temos a çossibilidade de iniciativa le
gislativa e. por isso mesmo. devemos procurar imprimir um ritmo 
de trabalbo que COII"eSp:md.a à expectativa da sociedade brasileira. 
Repito o que já dis:te aqUi algumas vezes: duranle a minha campa
nha para o Senado, fui um critico, às vezes até conOJ.ndente, ~a 
Casa e advoguei que era preciso. antes de mais nada. reformar a 
instituição por dentro para que pudéssemos tentar_ fazer ~tras re
formas -de natureza ética;modemizadora do Poder Público e. por
tanto, nada disso poderia ser feito sem a colaboração do Congres-
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so. Então. quero somar minhas palavras-àS deV~Exa;-diiendo que 
espero realmente que possamos readquirir aquele ritmo que mar
cou o Congresso no início desta Legislatura. A bem da verdade, 
devo· dizer que o Presidente Luís Eduardo, assim como o Presiden
te José Same_y, tem se ocupado com muito cuidado dessas questõ
es, para que amOOs, Câmara e Senado, readquiram esse ritmo de 
trabalho que mudou o conceito que as pessoas faziam do Parla
mento brasileiro. 

O SR. JEFFERSON PERES · Muito obrigado. Senador 
Lúcio Alcântara. Realmente. logo que cheguei. também ouvi de 
Deputados e Senadores mais velhos expressões como essas: ''Isso 
é fogo de palhal": "Já vi esse fllme"; "Isso vai acabar logo". Sr. 
Presidente, não sei se isso vai acontecer. mas o meu fogo não é de 
paJba. ele vai durar oito anos, e o que se fizer de errado aqui não 
se fará com o meu silêncio. -· 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio CariJpos). ConCedo a paliovra 

ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Senador Epitacio Cafçteira, V. Ex• assume a Presidência? 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA . Sr. Presidente. não 

posso. pois agora é a minha vez de falar. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Agora é a vez do 

SenadOI' Humberto Lucena. que cedeu a vez para o Senador Júlio 
Campos. - - -- --

O SR EPITACIO CAFETEIRA- Cedeu poua mim também. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) · N""ao consta aqui. 

Mas. tendo em vista que o Senador Humberto Lucena cedeu a vez 
também para V. Ex•, concedo-lhe a palavra, nobre Senador Epita· 
cio Cafeteúi., Líder inconteste do Maranhão. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPR-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão -do orador.) - Sr. Presidente Júlio 
Campos, na realidade. V. Ex• me surpreendeu a1é quando me con
vidou para a"ssumir a Presidência como o menos jovem. Na reali
dade, declino dessa honra. Em nenhuma opol'tllnidade, cm ne
nhum momento, quis assumir a Presidência. Quem sabe, talvez. o 
nobre Senador Antonio Carlos Magafuães, Cjue tem um dia apenas 
do aniversário, poderia começar a fazer um treinamentO, a fazer 
um estágio nesta Presidência. porque _já se fal_a na_ sua candidatura 
no próximo biênío. - --- --

Mas o que quero colocar boje,_ Sr. Presidente, é a minha po
sição. a posição de quem representa um Estado do Nordeste, con
tra o que se está querendo fazer neste País. T~ mundo quer uma 
estação de rádio e televisão, e as concessões de I-ádio e televiSão 
fOI'am adquiridas a custo zero. grarul.ta.mente, D.inguerii pagou coi
sa alguma para o Governo. Mas, agora. ~sÍão querendo acabar 
com o programa Voz do Brasil: "Se o Goveroo não paga como é 
que vão transmitir a Voz do Brasil?" E até cheguei a ouvir um jor
nalista dizer oue isso é um monopólio. que a Voz do Brasil é um 
resto de um regime ditalOrial, é um resto de gerulismo.- Só que 
para os municípios do Sul. principalmente para as capitais, há 
muita facilidade para se saber o que está acontecendo neste País. 
Mas no meu Estado e, de m<Xio geral, no Norte e no Nordeste há 
muitas cidades em que as pessoas só sabem quem está na Presi
dência da Re~blica ouvindo a Voz do Brasil. só sabem o que foi 
resolvido cuvindo a Voz do Brasil. É claro que temos Parlamenta
res que têmhorrOI' à Voz do Brasil. 

Contam até a história. Sr. Presídente, e faço questão de ilus
trar quando vejo Parlamentares que se insurgem contra a Voz do 
Brasil. de um determinado Dep.~tado do interiOr que, ii:iao à sua 
cidade, ouviu de seu vaqueiro o segumte comentário: ''Coronel. eu 
não ~ço o seu nome na Voz do Brasil". O Deputado, então, disM 
se: ''E porque o homem que faz a Voz do Brasil é meu ínimigo e 
não coloca o meu nome". Quando o Deputado ia viajar para a ci-

da.de, o vaqueiro disse: "Coronel, vou lhe dar um CODselbo: f.iça as 
pazes çom aquele homem. porque todo mundo está falando que 
seu nome não saLna Voz do Brasil". Então, fazer as pazes é vir e 
falar para o povo. é vir e discutir as coisas importa.n1es, porque o 
povo quer saber o posicionamento de cada um. N""ao será <' lobby 
de estação de rádio ou de televisão que vai calar a minha voz. Se 
eu só iiver urna comunicação com o meu· Estado e esta for atravé's da 
Voz do Brnsil fico fdiZ: E estoo aqui cumprindo a minha obrigação. 

Ainda há pouco, o nobre Senador Jefferson Peres diria que 
uma determinada colunista reclamava que o Senado tinha diminuí-
do o seu riuilo. -

Mas eu pergunto: quem faz a imprensa neste País está aqui 
na tribuna destinada à imprensa? Não vejc) quase D.inguém afi. só 
funcionários da Casa - dois ou três representantes da imprensa es
tão ali. E os que cobrari:i do Congresso estão nos corredores, mui
tas vezes ftl.mando e ouvindo a palavra do Senador Antonio Cvlos 
Magalhães. dãS grandes Lideranças - que são cootroversas! É mui
to mais importante para -quem faz a·imprensa, e não para o Brasil. 
ouvir o que se fala nos ~oces. Aprofundar a~ tricas e futricas, 
porque é disso que vive a venda de jornal, é disso que vive o- noti
ciário de rádio e de televisão. A !lClticia de plenário. quem não quiser 
saber sobre o que está ocorrendo é só ler o jornal. oovir uma rádio. 

Então, o que se quer cometer é um crime contra este País. é 
-_ uln ciime cooi:ra a pop..~lação que. na realidade, não tem em sua ci

dade uma televisão. só tem a estação de-rádio Para ouvir o que se 
diz aqui dentro. para ouvir o que o Presidente resolveu. quais fo
ramas medidas tomadas, para que lado se pretende levar este País. 

Mas os donos de rádio têm uma concessão gratuita e acham 
gue estão sendo lesados p:rr este País, porque as noticias do "Exe~ 
cutivo e do Legislativo são levadas atrn.vés de uma meia hora de 
rádio para o resto do País. 

O Sr. Ger&ldo Melo - Permite- me V. EX• um aparte? 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA . Com muita alegria 

ouço o aparte do meu querido Líder potiguar, nobre Senador Ge
raldo Melo. 

O Sr.GeraldO Mdo ·É uma hoora poua mim participar do 
discurso de V. Ex•, proclamado pelo nosso Presidente Júlio Cam
pos como Líder do Maranhão e adjaçênc;~,__ Eu _queria ttazer um 
depoimento. primeiro concordaDdo inteiramente com V. Ex•. por
que V. Ex• está defendendo o direito de serem informados devida
mente aqueles brasileiros desconhecidos, aqueles brasileiros dis
tantes, aqueles brasileiros que estão fora dos grandes centros e dos 
grandes acontecimentos e a quem somente a1ravés da Voz doBra~ 
sil chegam informações sem distorção. que nào representam o iÕ.
teresse desse ou daquele grupo de grandes. pequenos oo médios 
empresários de comunicação. Acredito que o problema tem sido 
analisado __ levando um pouco oo ridículo manifestações como a_ de 
V. Ex• e como a que vou fazer; tem sido analisado por pes-SOas. 
por cabeças que nada têm a ver com o iilteresSe_dã.-giande miSsa 
de brasileiros distante dos centros urbanos. A prova disso tive um 
dia desses assistindo a um programa de televis.io - rapidamente -
um noticíário, em que se abordava este assunto. Para demonstrar a 
necessidade de acabar a Voz do Brasil, foi comada na televisão a 
seguinte história: que, no dia tal, numa determinada bom do come
ço da noite, houve um grande engarrafamento de trânsito em São 
Paulo e algumas emissoras de râdio estavam transmitindo ao vivo 
informações para os seus ouvintes de São PãulO sObre uina. situa
ção de engarrafamento em diversas ruas e, quando chegou a hora 
da ''VOz dÚ Brasil". tiverem que suspender esse sei-ViçO. Portãiito. 
na cabeça dessas pessoas é mais importante infori::O.ãr ao "pesSoai de 
São Paulo que está havendo um engarrafamento de trânsito na 
Avenida Paulista do que prestar informações a t<Xio o resto do 
povo brasHehU. Na realidade. estamos sujeitos a esse tipo de in-
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fluência e de julgamento. Mas tenho a impressão de que o_ Con~ 
gresso Nacional está vigilante, tanto quanto V. Ex•, para não per~ 
mitir que isso aconteça, o que causaria um dano real ao nível de 
infórmação já bastante baixo da imensa maioria dos brasileiros. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA · Nobre Senador Geral· 
do Melo, fico muito honrado com o aparte de V. Ex", que vem ao 
encontro daquilo que estou defendendo. Às vezes, sinto-me um 
''Dom Quixote", procurando lutar contra moinhos de vento; ou. às 
vezes, sinto~me um lutador das causas, senão perdidas, difíceis. 
Mas é isso o_ que me proporciona mais vontade de lutar. Tenho a 
obrigação de defender o interesse do povo do meu Estado. 

Ainda há pouco, o nobre Senador Valmir Campelo falava 
da quantidade de atropelamentos e mortes aqui em Brasilia e V. 
Ex• falava da necessidade que algumas rádios tinham de esclarecer 
sobre o engarrafamento da Avenida Paulista. No meu Estado, 
existem munidpíos em que nunca houve sequer um desastre, p::rr
que nunca nenhum automóvel lá. conseguiu chegar. 

Mas a ''Voz do Brasil" chega, noticiando o que está aconte
cendo neste País. É a única oportunidade que o povo tem de ser in
formado! Na realidade, o que reclamo, contesto, contra o que luto 
com todas as minhas forças, é que emissoras que têm concessões a 
custo zero se recusem a prestar o seu serviço ao País, mantendo in
formado o povo brasileiro. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Pemiiie-me V. EX" Um aparte, 
Senador Epitacio Cafeteim'? ·- - --

0 SR. EPIT ACIO CAFETEIRA • Com satisfação, Sena· 
dor Eduardo Suplicy. -

O Sr. Eduardo Suplicy · Senador Epit.1cio Cafeteira. con
sidero, como V. Ex•. que a "Voz do Brasil" tem algumas qualida
des que não estão sendo devidamente consideradas pcx- aqueles 
que empreendem a campanha em favor do funda obrigatoriedade 
da sua transmissão. De fa[O, na cidade de São Paulo. inúmeras 
emissoras, como a Rádio Eldorado, a Rádio Jovem Pan, a CBN 
- esta. em nível nacional, porque também aqui tem feito essa mes~ 
ma campanha, por meio de frcqüentes anúncios -. a Rádio Ban· 
deirantes e outras estão realizando essa campanha, inclusive com 
manifestações. Aquele fato mencionado pelo Senador· Geraldo 
Melo serviu de catalisador para essa campanha. Em quase Lodos os 
fmais de tarde em São Paulo tem havido problemas de trânsito, al
gumas vezes, com maior intensi~. e não apenas na Avenida 
Paulista; basta., JXYf exemplo. ocorrer um acidente com um grande 
caminhão na Marginal Tietê ou na Marginal ~eiros que os pro
blemas de trânsito se irradiam por toda a região da cidade afetada, 
de alguma forma. por aquele acidente. Outro dia. por exemplo, 
OCOI'IeU um incêndio na Favela do Tatuapé, peirando a Marginal, o 
que provocou um engamúamento JX'I" muitas horas. O engarrafa
mento é um exemplo. Poderão oeotter eventos wm município, 
num estado ou em lodo Brasil que sejam de grande relevância. Já 
bouve, por exemplo. a transmissão de partidas da. seleção brasilei
ra em horário da ''Voz do Brasil'\ quando se permitiu que e-;ta nio 
fosse transmitida. Avalio que - e isso meiCOC o nCISso amadureci
mento, tenho pensado em redigir PrOJetO de-]ei nessa direção. sen~ 
do interessame este diálogo para pensarmos juntos -. em circuns
tâncias de grande relevância para a vida de um município. de um 
estado ou de todo o Brasil, poderiam as emissoras de rádio tnms~ 
mitir o conteúdo da ''Voz do Brasil" em horário altema.tivo, com 
regras a Serem por nós implantadas; de tal fotma que seria garanti~ 
da a transmissão da ''Voz do Brasil" num horário regular. mas com 
a possibilidade de se fazê-lo em outro horário alternativo, o que 
facilitaria- -a- SI!a- audiç.ão- por--aquelas----pessoas ~.-mu:-itas--veus, 
têm grande interesse em ouvir esse programa, como 3contece em 
muitas regiões do interior ou nas capitais. iais pesSOas podcriaD:t 
dizer. ''Não pude ouvir naquele horário, mas é possível que tais e 

tais emissoras tr:aristnita[n o programa no horãrio alternativo." 
Dessa fonna. permitiriamos a resolução do problema, ap:lntado 
com muita força. Eu mesmo escutei as emissoras de rádio recla
marem: ''Está havendo um problema - que não é só das pessoas 
que andam pela Paulista, JX>is repeiOitiu em vários pontos da cida
de, que possui mais de lO milhões de habitantes - e a transmissão 
da .. Voz do Brasil" interrompeu a tentativa de solução para o mes
mo, mediante um serviço público relevante.'' Foi esse o mote da 
campanh-a. Assim, se h-ouvesse tal alternativa. acredito que pode~ 
riamos manter a qualidade do serviço prestado pela ''Voz do Br:a~ 
sil", que, de fato,tem o sentido de promoVer a UD.Ídade nã.cíonal. o 
que é muilO interessante. Quando, por exemplo. percorro o Estado 
de V. Ex •. o Maranhão. pessoas que ouvem o programa comentam 
pronunciamentos que aqui nz. É muito interessame essa interaÇão, 
que certamente também ocorre com V. Ex • quando vai ao meu Es
tado de São Paulo. Esta é ã. pondCração que gostaria de deixar. 

O SR. EPIT A CIO CAFETERA . Agradeço o aparte de 
V. Ex•. 

Também quero dizer, nobre Senador Eduardo Suplicy, que 
no exterior encontrei inúmeras pessoas que só tomam conheci~ 
mento do que se passa no Brasil ouvindo a "Voz do Brasil". Eles 
conseguem ouvir a ''Voz do Brasil". É uma chance de, lá fora. sa~ 
berem. o que se passa aqui dentro. 

--E quem nos dera, nobre Senador Eduardo Suplicy, que no 
- Maranhão tivéssemos engarrafamentos homéricos como os que 
acontecem em São Paulo, que chegássemos atrasados em casa 
uma oo duas horas - seria uma. alegria tão grandef Não consegui
mos ter o que, em São Paulo, os nossos irmãos paulistas têm. ?\.ias 
&-a taJ história, o desenvolvimento vem com a poluição; quem tem 
desenvolvimento reclama da poluição, mas, nós outros, que esta
mos longe do desenvolvimento, louvamos a poluição ~ poluição 
sonora. poluição de todas as formas - e os engarrafamentos. 

O Sr. GeraJdo Melo - Senador Epitacio Cafeteira, Permite
me V. Ex• uma. outra intervenção? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA· Pois ~o. nobre Sena· 
dor Geraldo Melo, meu companheiro p<Xiguar, com muita alegria. 

O Sr. Geraldo Melo _- Gostaria somente de incotporar uln 
comentário aO ãparte do 5e:Dador Eduaroõ Suplicy. Concordo com 
a idéia de se transmitir a '"Vm do Brasil" em outro borário, quando 
houver um evento relevante. se o julgamento dessa relevância nio 
for das emissoras de rãdio, mas de uma autoridade federal. central, 
que autorize a mudança de borário em todo o País. em virn.Jde de 
um acontecimento relevante. No entanto. se se abrir a possibilida
de de julgamento para os dirigentes de rádio, cada um vai ter o 
aniversário da fllba como uma coisa relevante para justificar a mn
dança de horário da '"Voz do Brasil". E o que faz com que o ho
mem do interior se oriente por ela como foDte de infonnação é 
exatamente a sua p:lntualidade, a sua regularidade, a transmis~ 
são em horário certo. Finalmente, a idéia de dizer que a rádio 
tal nio vai transmitir nesse horário, mas pode~se ouvir na. rádio 

_ quaJ é uma idéia respeitável, entretanto, uma idéia muito pau~ 
lista, desculpe-me o Senador Eduardo Suplicy. Esse pensamen
to pode passar pela cabeça do ouvinte de uma cida.de que tenha 
30. 40 estações de rádio, mas não pela cabeça do sujeito que 
mora em uma cidade na qual ele vai tentar sintonizar uma única 
emissora de rádio que serve àquela região; esse não tem essas 
alternativas. Então eu entendo que os problemas do trânsito de 
São Paulo precisam ser resolvidos pelo Detran daquela cidade, 
pelas--autoiidarles-de- -trâns-ito-loc-ais -e também que -a trans-missão 
ao vivo dos engarrafamentos de São Paulo e do_ Rio de Janeirq é 
um Serviço público, cuja p!esiação 'rôi interrompida por outrO s~
viço público: a Voz do Brasil. 
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O Sr. Roberto Requião- Permite-me um aparte, nobre Se
nador'? 

O SR. EPIT A C! O CAFETEIRA . Sr. Presídeote, eu que· 
ria fazer um pedido a V. Ex•. Não é a primeíra Vez qtie; ria hora de 
encerrar. eu deixo de ouvir a palavra do nobre Senador Roberto 
Requião. Fica sempre aquela impressão de que eu não ooço a pala
vra do Paraná. Pediria a V. Ex• que me permitisse ouvir a opinião 
dele e encerrarei imediatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlío Campos) . Há 22 oradores 
inscritos e todos estão presentes no Plenário. 

A Mesa concede um minuto especial para o Senador Rober
to Requião dar o seu aparte. 

O Sr. Roberto Requião- Queros6 concordar com o Sena
dor Cafeteira. A Voz do Brasil é o respiradwro, é o pulmão da 
democracia naCional. A Voz do Brasil e os horários eleitorais são 
imprescindíveis para o bom funcionamento do regime democráti
co. Deixo aqui uma indagação: um desses grandes canais de tele
visão, dessas grandes redes, interromperia a sua novela principal 
para dar uma notícia a- respe~to do trânsito na Av. Paitfista'? Ou tal
vez uma dessas rádios, que reclamam em voz tão alta, fossem ca
pazes de interromper a transmissão do jogo do selecionado nacio
nal para explicar a situação, no momento, da Rua Augusta, em São 
Paulo? Essa guerra contra a Voz do Brasil que é o canal que te
mcis aqui no CongreSso para falar com a população, é rigorosa e 
absolutamente iojustiflcada.. Cito um caso especifico que me acon
teceu recentemente e que já abordei aqui na tril:una do Senado. 
Fui agredido e desqualificado pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
em seu Editorial, por causa da minha opinião quanto à Lei de Pa
tentes. Enviei um artigo para aquele jornal e não recebrSequer res
posta se iriam publicar oo se teriam recebido oo não -o meu artigo. 
Passei. então. durante 20 dias seguidos, mandando. t:odas as ma
nhãs, o texto do artigo para os Srs. Mesquita e Maranhão; eles re
ceberam 20 fax e não me deram nenhuma satisfação. Mas colo
quei a minha opinião para o País através da Voz do Brasil. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA • Encerro. Sr. Presíden· 
te. agradecendo a boa vontade de S. Ex• e dizendo qtie a:quilo que 
S. Ex' acaboo de dízer pode responder "" Senador Jefferson Peres. 
Há 22 oradores inscritos e tcxios presCntes no Plenái:io. o que é 
uma demonstração clara à imPrensa de que o Senado não está fa
zendo gazeta. de que o Senado não di:mimJiu a sua velocidade de 
trabalho. de que os Senadores estão aqui cumprindo o seu dever. 

Muito obrij;ado. (Multo bem!) 
A SRA. JUNIA MARJSE. Sr. PresideOÍe, peço a palavra. 

como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio c~·· O Senador Eduar· 

do Suplicy já havia se inscrito como Llder. Em seguida, concede
rei a palavra a V. Ex•. 

Concedo a palavr.t ao Senador Suplicy por cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Lider. Pro. 

nuncia o seguinte disrurso.) - Sr. PreSidente, Senador Júlio Cam
pos, Sr"s e Srs. Senadores. o Governo Fedenl encontra-se em 
campanha para conseguir mais recursos pam seu caixa. Neste sen
tido. foram enviadas para o Congresso Nacional propostas de 
emendas constitucionais, assim como -projetos de lei. Governado
res, prefeitos, senadores e deputados estão recebendo uma série de 
relatórios onde toda ênfase é sobre a necessidade da aprovação de 
medidas viciando o aumento da arrecadação federal 

Por ou<=o lado, de janeíro até boje (setembro) apenas 21% 
dos gastos em compras e contratação de obm.s e serviços realiza
dos pelo Governo Federal foram feitos-- através de concorrências 
públicas. Isso significa. confon:Íle explicitá-hoje a reportagem da 
Folha. de Chico Sá - que de um total de RS4,8 bilhões apenas 
R$1,031 milhões foram licitados. -- - -

Por exemplo. :o;;ob a alegação de que era uma "ope~ação de 
-emergência", o Ministério do Exército comprou re-médios. recente
mente. pagando preços entre 30% e 200% a mais que o valor de 
mercado - confonne registroo reportagem do Jornal do Brasil. 
neste último domingo. -

A contratação de obras e serviços com dispensa de licitação 
tem sido prática amplamente utilizada em toda a ad.m.ínistração. 
sendo a grande responsável por muitos desperdícios e por diversas 
obras, boje paralisadas. como é o caso do metrô de Brasília. onde a 
empresa Promon foi contratada com dispensa de licitação. alegan
do-se "notória especialização". 

Durante a CPI do Orçamento, constatou-se, na maioria 
das obras e serviços contratados som licitação, fortes indicies 
de superfaturamento e desvio de recursos públicos. Em suas 
conclusões. a CPI recomendou ao Poder Executivo diminuir ao 
mínimo iodispensável a realização de despesas com dispensa 
de licitação. Todavia. ao que tudo indica, isto não foi oem_está 
sendo seguido, pois enquanto em ·1994, as_ despesas realizadas 
com dispensa de licitação atingiram 23% do total de R$8.769 bi
lliões, e este ano as despesas rea.liza.d.a.s sem licítação já atin&em a 
79% do total gasto. 

A prática de dispensa de licitação vem fazendo com que as 
empresas montem verdadeiros cartéis de fomecedores para o Esta
do. P<X" exemplo, no caso do Ministério do Exército o seu Centro 
de CoiilllDÍcação admitiu no Jornal do Brasil, de 3-9-95, que- teo
ricamente qualquer empresa pode se inscrever no cadastro do Mi
nistério, mas "o critério para chamar as empresas nos casos de 
compras sem licitação é privilegiar as que ji têm contratos e com
EJOVam bom atendimento". Ou seja. quem já está. trabalhando para 
o Governo Consegue, através da _dispensa de licitação, tomar-se 
fornecedor exclusivo do Governo. 

Por diversas vezes, o Poder Executivo tentou e vem t.eDtan
do, inclusive atravé_s dg uso ~ m~das- provisórias, modificar a 
Lei de Licitações, "'DD sentidõ de ampliai- o leque de possibilidades 
para. a dispensa de licitação nas contra1ações de obras e serviços 
para o setor público. Ou seja. tentaD.do aumentar ainda mais a ma
neiras de_ se_ contratar obras e serviços sem uma consulta ampla e 
democrática entre todos os fornecedores. 

Tendo em vista as fraudes constatadas nas obms e serviços 
contratadas sob a modalidade de dispensa de licitação e tendo em 
vista a necessidade apregoada pelo Govemo Fed.eral no sentido ck 
conseguir mais recursos_ para reforç:Sr o caixa do Tesouro Nacio
nal, ~~ ao Presideute Fernando Henrique Cardoso que totrie as 
provia.eBf.ias• visando estancar não s6 os desperdícios como, tam
bém. os Oesvios de _recursos: públicos que di..ariamente vem sendo 
denunciados pela iiDpl'eD.Sa e pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, recebi carta do e~sário Ailtooio PilXão 
que registrn fatos que mostram que o Governo Federal não está 
aruando com o rigor suficiente para acabar com os procedimentos 
sobre preços nas diversas obras. Eis trechos da carta, com a qual 
concluo o meu pronunciamento: 

"Posso afiançai- a V. Ex• que todas as obras com 
recursos do Orçamento Geral da União, cootratadaspor 
Prefeituras ~nicipais do Nordeste, talvez em todo o 
Brasil, o foram através de licitaÇões viciadas que leva
ram a preços absolutamep.te altos. No entanto, todas elas 
permanecem contratadas. sem qualquer redução de tm=· 
ços, e muitas delas receberam recursos depois de m.i.nhas 
denúncias e as posteriores CPis de Ú:Opedimento doCol
lor e do Orçamento. 

Até mesmo aquelas contratadas sob a égide da 
nova Leí de Licitações n° 8.666. de 1993. tiveram suas 
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licitações fraudadas para a uúlização dos seguintes estra
tagemas. As pla.nilhas de quantitativos usadas para jul
gamento das licitações apresentavam, para a meSma fi
nalidade, mais de um item. um dos quais com quantitati
vos exorbitantes e outro com quantitativos somente um 
pouco exagerados. A construtora escolhida para vencer 
a licitação aprese!ltava preços baixíssimos para os itens 
com quantitativOs exaceroados. Dessa fon:na. conseguia 
vencer a licitação mesmo apresentando preços elevadís
simos para os itens que iriam ser executados." 

E ele detalha a forma segundo a qual, Sr. Presidente, se dão 
os procedimentos. Peço que se insira na íntegra este oficio para 
que possa o Governo Federal. o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, examinar o conteúdo das informações aqui contidas a 
funde tomar as providências corietivas necessárias. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO: 

55-71-241-4581- MODULO ENG. COM LTDA. 

Prezado Senador Suplicy, 

987 POI SEP049517:38 

Salvador, 3 de setembro de 1995 

Posso afiançar a Vossa Excelência que todas as obras com 
recursos do Orçamento Geral da Uo.iio contratadas por prefeiruras 
municipais no Nordeste, talvez em todo o Brasil, o foram através 
de licitações viciadas que levaram a preços absurdamente altos. 
No entanto, todas elas permanecem contratadas. sem qualquer re~ 
duçã.o de preÇos e muitas delas receberam recursos depois de mi~ 
nhas denúncias e as posteriores CPI do impedimento de Collor e 
Elo Orçamento. 

Até mesmo aquelas contratadas sob a égide da nova lei de 
licitações 8.666/93 tiveram suas licitaçOes fraudadas, pela utiliza
ção do seguinte estratagema. As plamlhas de quantitativos usadas 
para julgamento das licilações ap!'OSenlavam, para a mesma fmali
dade, mais de um item, um dos quais com quantitativos exOrbitan
tes e outro com quantitativos somente um pc:ilco exagerados. A 
construtora escolhida para vencer a licitação apresenlavà preços 
baixíssim.os para os itens com quaotital.fVOS- eXarcebados. Desta 
fonna.. conseguia vencer a licitação mesrilci apresentando preços 
elevadíssimos para os itens que iriam ser executa.dos. 

Relatarei, com alguns detalbes, o ex~lo que dei a V. Ex•. 
por telefone, referente à Conconência Pública n° 01/93. que teve 
com.o objeto pavimem.aç.ão, drenagem pluvial·, abastecimento d 'â~ 
gua e esgotamento sanitário no distrito de Vila Isabel, no munici~ 
pio de lbicaraí - BA. 

A liCítaçã.o foi n8. mOdalidade "a preços unitários", em que a 
olmt é paga através medições e não "a preço global". Todavia, o 
julgamento se baseou no .valor obtido pelo preenchimento (com 
~s unitários e operaçi5es para--obtenção do preço to[al) da pia.~ 
n1Iba orçamentária -Cujos itens são quantificãdos. pela Prefeitura. 
Embora a lei exija que os quantitativOs dessa planilba sejam aque
les que se obtêm pelo levantamento correto feito a partir do proje
to da otra. aconteceu o seguinte, 

A área de ruas e praças a ser pavimentada era de 
23.300,00m?. mas na planilha estavam previstos 28.266,00m2 de 
paralelepípedos e mais 145.157,00m.2 de revestimentO asfâltico em 
concreto asfáltico usio:a.do a quente com espessura de Sem, sobre 
base de brita graduada com 20cm de espessura~ base e revesti.men· 
to asfáltico, portanto. com a mesma nobreza dos usados nas me
lhores auto-estradas do- mundo, e, portaDJ.o, de preços elevadíssi~ 
mos. Nas partes referentes à drenagem ptuvial, abastecimento d'á~ 

gua c esgot.amento sanitário. foi usado o mesmo estratagema: aJem 
de os rubos de PVC e coccreto que seriam utilizados estarem com 
quantidade um pouco acima das necessárias+ foram apresentados. 
na planilha. rubos de ferro fundido. caríssimos. e que nào seriam 
utilizados, com quantidades _e diâmetros mais que exagerados. _--

Aconteceu, então, como sempre. que a construtora escolhi· 
da para vencer a licitação fez cotações ba.ix..íssimas, muito mais 
que inexeqüíveís. para os seiY'iços que não iriam ser realizados, 
certa de que a Prefeirura oão exigiria suas exea.Jções:. o que não acon
teceria se outro licitante vencesse procedendo como o escolhido. 

Foram dezenas de licitAÇões feitas no Nordeste dessa forma. 
Impugnei algumas. muitas vezes sem nem menos ler os editais. 
porque, a exemplo do que aconteceu quando em 1991 fiz as de
núncias. pelos que li. adquiri a certeza de que esses procedimectos 
delituosos eram unânímes e, também como naquela época. os edi
tais tinham todos a mesma redação. Como nã.o havia cem visto os 
editais e seus anexos. não po:ieria apresentar números na impug
nação, e, por isso, alegava apenas que havia grande disparidade 
entre os quantitativos levantados através do projeto e aqueles 
que se encontravam na planilba. de forma a permitir fraudes 
pela utilização do estratagema meccionado. Houve prefeitos 
que confessaram o "erro" e enviaram o decreto de cancelamen
to da licitação, mas o Diário Oficial da União não mais publi
cou aviso de outra. Já que não foi possível a fraude, deixou~se 
de fazer a obra, ou, então, o cancelamento -foi uma farsa. Qua:-Ii
do o Prefeito negava o que eu aftrmava na impugnação, eu es
crevia ao Promotor de Justiça. solicitando que fosse ver o edital 
e seus anexos; sem aviso prévio, porque sempre existiam outros, 
s_orretos. para uma emergência daquelas. Muitos promotores me 
telefonavam ou escreviam. comunicando que haviam constatado 
as irregularidades e mandado cancelar as licitações. o que as vezes 
foi avisado pela imprensa. 

Hâ construtoras dessas obras que continuam pagando 40 a 
50% do que recebem à OAS, fato gue, cooiOrmC minha deriúnCfa. 
aconte<:e, embora a OAS nem tenha participado das licitações. 
Mas era ela que promovia e ainda promove as fraudes a partir de 
altos escalões da República: 

As informações que possuo São seguras, tanto as de que os 
contratos permanecem e algumas obras se iniciam e outras sofre
ram acréscimos depois da CPI do Orçamento, como também as de 
que a OAS continuã a receber ''pedâgio". Uma obra por mim de~ 
nuociada foi o hospital de Santo Antonio de Jesus _ BA, que, à 
época, só tinha pronta a terraplanagem. e em junho último já esta· 
va com a __ estrutura construída. Foi _licitada para ter dois pavitp.en
tos, mas o projeto foi alterado para um só pavimento. 

Estou absolutamenle certo também de que a OAS recebe o 
"pedágio" em espécie, Diretores de ftri:nas-que o pagãram- quaSe 
todas só tiveram coragem de o fazerem porque estão falidas- me 
confessaram isso e chegaram a dizer qual era a agêncía bancária 
onde faziam os saques para esses pagamentos, toda vez que rece
biam uma fatura da obra. Portanto, é possível a administração pú
blica fazer uma verificação desses saques despropositadamente 
elevados e da coincidência com os recebimentos. 

Quanto às obras, também contrat:.adas por pl"efeitu:ras, com 
empréstimos da Caixa Económica, permanecem contratadas as 
que não foram concluídas pon:ple a Caixa ficou sem ri:curso&. To
das absurdamenf.e superfaruradas. Na Sabia, a OAS contratou a 
maior parte delas. 

Aliás, praticamente todas as obras contratadas neste País, na 
época de minha demíncia, o foram com preços exorbitantes, e as 
que não foram concluídas por falta de recursos. continuaram con
tratadas com os mesmos vicios. A tal ponto que, em uma entrevis
ta pela televisão, o empreiteiro Cecílio Almeida sugeriu a rescisão 
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de todos. <.)<; contrat''' t•xistentes. ~·ht'gando até a oferecer a0 Go
verno a minula d<' dc<.Tctn. 

Depc)!S que manllve eom V. Ex~- o contatõ -telefõn:c.o. o Sen. 
Pedro Simon fez $t'U prntcsto mais veemente contra o boicote à 
realização da C'PI dns ~·orruptNes. desta vez atribuindo-o ao pró
prio Govemn. Ess!' pronunciamento. partindo de homem público 
exemplar, deve tt'r ahalado profundamente o Presidente da Repú
blica. que, em meu ('ntendcr. vem sendo muito compelido, pelo 
PFL e assemelhados. no sentido oposto ao que ditam seus valores 
morais e políticos. Desta fonna. me parece um excelente momento 
para que se levante <1 assunto desta carta. que, sem dúvida nenhu
ma. contraria a grande maioria do Congresso. maioria essa que 
Lula. e. pelo menos. dois jornalistas, entre eles Josias de Souza., 
quantificaram em RO% de seus membros. 

Estou enviand0 cópia desta ao Sen. Pedro Simon. Com ad
miração e respei!o, ã.presemo minhas atenciosas saudações.- An· 
tonio Paixão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-· O pedido de V. 
Ex" será atendido, na !'orma regimental. -

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. P Secre-" 
tário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lidn o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.169, DE !995 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno 

e de acordo com as tradições da Casa, as segumtes homenagens 
pelo falecimento do Sr. Héüo Victor Ramos, ex-Deputado Federnl: 

. a) a inserção cm ALa de um voto de profundo pesar: 
b) apresenta~·ãtl Je cnndolências à família e ao Estado da 

Bahia. 
Sala das Sessões. 5 de setembro de 1995. - Senador Antô

nio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Em votação ore· 
querimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES . Sr. Presi
dente. peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Çampos) ·Concedo a palavra 
a V. Ex". · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão -do oraâor.) - Sr. Presi~ 
dente. Srs e Srs. Seõ.ãO_ores. con"sidero importante registrar nos 
Anais do Senado o falecimento do ex-Deputado Hélio Ramos. 

Deputado de muito valor. homem esbldioso dos problemas 
nacionais, teve uma vida pública muito atuante e dela foi retirado 
em 1964 pelo Ato Institucional no I. Além de meu amigo pessoal. 
era uma figura de expressão na Baliia e esbldioso dos problemas 
brasileiros. tecdo se destacado bastante em todo o cenário nacional 
pelos trabalhos. liVTos. discursos e pareceres que apresentou. Mais 
uma vez voltou à vida pública, já aí, i.D.clusíve, ao nosso lado, em 
vãrios embates políticos e. por isso mesmo, granjeava -de um cír
culo de amigos em todas as áreas da política brasileira. 

Considero uma bomeoagem de justiça a que o--Senado da 
República presta a esta figura que, ainda útil à Nação, deixa a nos~ 
sa vida para realmente abrir uma·tacuna muito grande na politica 
do meu Estado e, sobretudo. no País. 

Já residia no Rio de Janeiro, mas os editores nacionaiS. tõ
dos eles, publicaram livros de Hélio Victor Ramos. Como disse, 
ele era uma figura cuja aruação todos louvavam- da esquerda. da 
direita, se ainda isso existe - não só de parlamentar como de co-. 
nhecedor profundo dos problemas nacionais. 

Por isso. trago ao conhecimento do Senado, não só o seu 
passamenlO mas, sobretudo. a manifestação desta Casa. como -sina! 
de pesar pelo seu desaparecimento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA. Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Coocedo a palavra 
ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Para eoca
minhar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, associo-me às homenagens que esta Casa presta ao ex -De
putado Héüo Ramos, pessoa que tive a satisfação de conhecer e 
admirar suas posições de idealista. 

Conheci Hélio Ramos ainda quando o meu pai em Senador 
e tivemos a oportunidade de discutir, em várias oportunidade$, os 
problemas baianos, mas principalmente, numa maior am:plitu_de, os 
problemas do Nordeste. 

Como Qiz o Senador Antonio Carlos Magalhães, autor do 
requerimento. ele era um homem dedicado às causas do Nordeste, 
um bomem coerente com suas posições e, sobretudo, que sabia es· 
Lar onde a verdade estava nos momentos exatos. Homem humilde, 
mas sábio politicamente. 

Portanto, parabenizo a atitude do Senador Antonio Carlos 
Mag~ães quando propõe um voto de: pesar pelo falecimento do 
saudoso Hélio Ramos que, ainda jovem, nos deixa. Mas as suas 
idéias e os seus propósitos servirão para que nós, nocdestinos. con
tinuemos a luta. Nada mais justo do que essa bcmenagem que-esta 
Casa presta, boje, a Hélio Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . A PT. idência 
constata a existência de quorom a que se refere o inciso rn. do 
ãrt. 215, do Regimento Interno . 

Em votação o requerimento do Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 

Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram peiinaneeer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a delibernção do Plenário e a Mesa ~ 

do Senado Federal associa~-se. também. As homenagens póstumas a 
esse grande ex-Parlamentar e grande brasileiro, Deputado Hélio 
Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Sobro a mesa. re
querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, SCna
dor Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 1.170,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 218. alínea g, do Regimento IDtemo, re

queiro a ínserção em ata de voto de pesar em- virtude do faleci
mento do a10r Paulo Gracindo, ocorrido no último dia 4 de setem
bro na cidade do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões. 5 de selembro de !99S. _Guilherme Pal
meira_ Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) · Este tOqUcrimento 
depende de votação, em cujÕ eOcaminbamento poderio fazer- uso 
da palavra os Srs. SeDã.dores (Jue 3esejareni. --

O SR. GUILHERME PALMEIRA· Sr. P=idente. peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Concedo a palavra 
ao oobre Senador Guilherme Palmeira para encaminhar a votação. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Para eoca
minhar a votação. Sem ~visão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, nada mais de.S.ãgrndável do que, em um mesm(l 
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dia, trazermos ao conhecimento da Casa o falecimento de duas 
pessoas ilustres. Falamos do ex-Parlamentar Hélio Ramos e, ago
ra, deste grande artista e mesmo intelecOJal Paulo Gracinda. 

É com grande pesar que uso da palavra para registrar o fale· 
cimento de um dos maiores e mais conceituados artistas da televi
são e teatro brasileiros, que faleceu na madrugada de ontem. aos 
84 anos. Refiro-me ao nosso querido e conhecido Paulo Gracinda. 

Pelópidas Guimarães Brandão Gracinda teve inúmeros 
sucessos durante seus 62 anos de carreira, quando deu vida a 
personagens inesquecíveis como Odorico Paragu açu, em "O 
Bem Amado", em uma parceria com o autor Dias Gomes que o 
levou à consagração na televisão brasileira. O bicheiro Tucão, 
Coronel Ramiro Bastos. Primo Rico e Albertinho Limonta fo
ram outros personagens que fizeram de Paulo Gracinda uma es
pécie de eterno exemplo de dignidade e carinho no exe:rt:'ício de 
sua profissão. -- - o.----"--

É difícil ou mesmo quase impossível separar sua biografia 
da bi!Jlória de espetáculos no BrasiL Afmal é mais de meio século 
de trabalho em mais de IOO.peças de teatro, cfiiema. 'programas dé 
rádio. composição musical e televisão como ator, animador. autor. 
apresentad_or- e produtor. 

Filho do alagoano Demócrito Gracindo, foi criado em Ma
ceió. Sua infância foi igual a de todos os outros da sua geração. 
Educação muito rígida, sendo preparado para receber um diploma 
de doutor. Às quatro horas da manhã já estava de pé fazendo exer
cícios escolares que deveriam ser entregues !X)ntualmente às 8 ho
ras ao pai para avaliação e correção. Apesar de tcx:la a vigilância, 
ele sempre conseguia um meio de escapar e caracterizar persona
gens conhecidos através dos livros. 

De Maceió partiu. em !930. pari" o Rio de Janeiro, enfren
tando muitas difiruld.ades. tentando a carreira artística, trabalhan~ 

-do como revisor de jornal e. ao mesmo tempo, cursando a faculda
de de Direito. Periodo marcado por grandes transformações na 
vida brasileira, CODJO mudanças políticas, sociais e económicas, 
atinge o auge de sua carreira no rádio e transforma-se em um dos 
~rsores da televisão em nosso pais. -- -----

Mosaico da memória nacional, dedicru-se a realizar s_eu tra
balho expressando sempre uma forte indicação_com o espírito bra
sileiro, muítas vezeS influenciando fortemente o compOrtamento 
das pessoas. Essa influência deveu -se principalmente à dedicação 
e amor que marcavam cada interpretação que fazia ao longo de 
sua carreira. 

Recordo-me ainda, quando estava no Governo de Alagoas. 
da homenagem feita a Paulo GracindO. qiie recebeu a Medalha de 
Mérito Jorge de Lima pelos seus 50 anos de dedicação à arte cêni- · 
ca. Naquele momento ele lembrava em sua peça "Paulo Gracinda, 
meu pai" sua infância em Maceió e o início de sua carreira. marca
da p::rr muitas emoções. 

Não vou me alongar mais nessas lembranças e referências 
porque a limitação de ter:npct me impede, mas quero deixar claro e 
expresso o senúmento de profunda saudade e perda de uma das 
nossas maiores figtiraS~ôa arte cénica brasileírn. 

Muito obrigado, Sr. ~idente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . A Presidência 

constata a existência 00 quorum a que se refere o art. 215. III, c. 
do Regimento Interno; 

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

tados. (PaJJsa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a decisão do Plenário. 
A Mesa Diretora do Senado Federal associa-se às homena

gens pósOJmas a esse grande atar brasileiro. Paulo Gracíndo. 

·O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Sobre a mesa. ofi. 
cios que serão titlos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador 
Ney Suassuna. 

São lidos os seguíntes: 

OFÍCIO W I!0/95- GLDPT 

Brasília-DF, 4 de setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Na forma regimental, indico o nobre Senador Roberto Frei

re - PPSIPE. em substituição_ ao Senador Çduardo Suplicy -
.PT!SP, para a vaga de suplente, destinada ao Partido dos Trabalha
dores. na Comissão de Educação - CE. - -

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração.- Senador Eduardo Matarazzo Supticy, 
Líder do PT. -

OF/GAB!ll693 

Brasília, 5 de setembro de 1995 
Senhor Presidente. 
Comunico a V essa Excelência a indicação do Deputado Mauri 

Sérgio para integrnr. oa qualidade de Titular. a Comissão Mista desti· 
nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 1.111. de 30 de 
agosto de 1995. em substin.lição ao Deputado Ubaldo Corrêa. 

Na op::litllnidade renovo a Vossa Excelência protestos de COD· 

sideração e apreço.- ~tado Micbel Temer,. Líder do P~B. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). A Presidência re
é-ebeu o Oficio n° 1.024, de 1995, do Presidente da Comissão Par
lamentar Con}mt.a do Mercosul, através do qual encaminha Rela
tório Conjunto da r Reunião de Ministros Responsáveis por Co
mércio e do Fórum Comercial Hemisférico, realizados em Denver. 
Colorado, EU A, no periodc de 29 de junho a 2 de julho ú !timo. 

A matéria será anexada ao processado do Diversos n° 64, de 
I995. 

É o seguirite o RelaEério recebido: 

COMJSSÁOPARLAMENTARCONJUNTADOMERCOSUL 
(Seção Brasileira) 

OF. PIN" I.024/95 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Samey 
o o: Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Brasília, 31 de agosto de 1995 

Tenho o prazer de encaminhar a Vossa Excelência, Relató
rio Conjunto d.a I Reunião de Ministros Responsáveis por Cotnêr
cio e do F6ru rn Cotnercial Hemisférico realíza.do em Denver, Co
lorado·EUA, no periodo de 29-6 a 2-7 do corrente. 

Na oporwnidade, ratifico a Vossa Excelência expressões de 
c-onsiderações e apreço. 

Atenciosamente, _ Deputado Paulo Bornbausen, PresKiente. 

RELA TÓRIO CONJUNTO DA VIAGEM A DENVER. 
ÇQLORAOO. EUA, DA I REUNIÃO DE MINISTROS 
RESPONSÁVEIS POR COMÉRCIO E DO FÓRUM 

COMERCIAL HEMISFÉRICO 

Período de 29-6·9.5 ã 2~7-95 
Introdução 

Os encontros que participamos em Den~~:r:_. EUA. tiveram 
por objetivo principal dar curso aos entenditÕentos sobre o preces-
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so de integração C<'Onómica e come-rCial para a formação da zona 
de livre comércio das Américas (ALCA). examinar as perspectivas 
de mmércio entre os 34 1 paÍses envolvidos e intensificar o diálogo 
recíproco no âmbito regional entre os setores privados e governa. 
mentais desses países. 

Cabe registrar. que o merc.ado da área de livre comércio das 
Américas (ALCA) é um projeto para se concretizar nos próximos 
!Oanos. --

Na análise da questão temos que ·Jevar em consideração 
que o mundo de hoje está em profundo processo de tnulsfonnação 
e integração. O estado deixou de ser o centro da questão passando 
o ser bumandcidadã.o a ser o foco da questão, com todos os refle
x.os decorrentes dessa transformação no novo papel da inciativa 
privada e no conceito de empresas internacionais e na informati
zação através de serviços interativos de multimídia. 

Os consumidores de boje em dia querem a liberdade de fa
zer seus negOCiaS de acordo com sua conveniência, muitas vezes 
compram alguma coisa por telefone, FAX. televisão, serviço posl
al e até mesmo via compu~dores inteflígados. sem Sllir de casa ou 
do escritório. 

Os problemas territoriais já não des-pertam mais o mesmo 
interesse de antes., as questões fronteiriças deixadas de lado em 
prol do social nesse processo de globalização das economias. 

Relatório de AtividadeS 

O livre comércio das Américas de que tratamos visa. pnnci
palm~te, melhorar a qualidade de vida do habitante do continente 
amencano. 

As vantagens que se pretendem obter com a formação desse 
bloco das Américas será, entre outras. veoder bem o nosso produto 
agregando novas tecnologias, capacitar o trabalbador e gerar em
prego. Assim estareDlOS contribuindo para a verdadeira distribui
ção de renda e teremos reflexos na educação e na especialização 
da mão-de-obra desse cidadão. 

Nesse novo contexto mundial é que percebemos a impor
tância do Brasil como sendo o maior mercado emergente do mun
do, com o potencial de uma população de aproximadamente 156 

. milhões de habitantes e em um processo ·de estabilização de sua 
economia acompanhado por todos os países do globo. · · 

O Brasil tem o maior JX)tencial da Améri,ca Latina para re
ceber investimentos. mas é preciso um maior engajamento da das
se empresarial nesse processo. bem como um ·interesse firme do 
Governo nessa direção. 

Durante as reuiiiões. foram rea.liz.ados.20 work·shops, mas 
o Brasil só participoo de 5 ou 6, apesar de ser o maiot" país das 
Américas depois dos Estados Unidos. 

Ficru--claro que o setor privado é que vai concretizar esse 
projeto de integração. A economia privada se integra: o Governo 
não tem maiS capacidade de investir sem a participação da iniciatj. 
v a privada. 

No entanto. uma série de medidas jurídicas e econõmicas 
têm que ser adotadas visando diminuir as diferenças ex isEentes nos 
níveis de desenvolvimento e dimensões dos países das Américas 
de maneira a facilitar a integração das economias menores e elevar 
o seu nível de desenvolvimento. 

É importante a abertura dos mercados por meio de altos ní
veis de disciplina. respeitando os acordos sob-regionais de integra
ção, já existentes, como é o caso do Mercosul. 

1 A~igua c Barbuda. Arl;entina.. Bab.ama, Bl..l:blado5. Bdiz.e, Bol.ívi.a, Br.asi\, C.anadâ. 
Qlilc:, Colõml:ir.. Coot.a Ric.a. Dominica. El S.alv.ador. Equada. :&u.doo Unidos da 
Amaic.L ~nada. -Guatemala. Giiiãnr.. Haiti. Hcnduru. Jmuica. Mb.ico. Níeari
gu.a. P.anani. P.aragu.a.i, Pen.t. República Dotnnic:.an.a, Sio Vicertc e Grenaóin.as, San· 
t.a Lúcir.. Sl Ki~ c Nevis, Surinam:. TriDdad c ióbago:Tlt·Uiu.ai c ve-rrzucl.11. 

O Men.-o::.-u[ fot mUlto elogiado t=m Dt:nver. mas nós sabe
mos 4ue é pn.~c1sn aprofundar oS seus aspectos cornet"C'íaís, econõ. 
m.ícos. fmam""eiros. politicos. <:ulturais e sOctais. A partir dãí- tere
mos r:nelliores >.:ondir.,·ões para urna negociação madura projetada 
para Area I iemlsférica de Livre Comércio. 

É fundamental. tamhém. a çonli.nuação dos esforços que es
tãn sendo empreendidos para se akançar a estabilidade macro
econômica. 

O pre<;idente do Rmco lnterarnericano de Desenvolvimento 
- BID. Dr. Enrique lglésia.s. fni contundente quando disse que os 
dois grandes desafioS- dos países que querem integrar os blocos 
são, principalment.e-. poupança interna garantida por investimenlOs 
fixos e previdência. 

Assim sendo e visando facilitar a integração entre os países 
envoh: idos na reunião da (._"ll _pula das Américas, ~o~ _Q c_9Illêttio. 
foi-am estabclecidm 7 grupOs de trabalho de caráte"r preparatório e 
IIDedialO para estudar as diferenças existentes no Hemisfério. nas 
s.eguintes áreas: 

Acesso aos Mercados 

Coordenação Inictal El Salvador- com pteóctipa.Ção fiã- for
mação de um banco de dados sobre barreires ao acesso a mercados 
(medidas tarifárias. e não tarifárias), abrangendo todos os produ
tos induscriais e agrícolas. 

Procedimentos Alfandegários e Regras de Origem 

Coordenação Inicial Bolívia -- que fará um inventário 
abrangente dos procedimentos alfandegários do hemisfério, ideoti
Jicando áreas para cooperação té_cnica oa operação de alfândegas. 
recomendando o modo de conduzir os procedimentos alfandegá
rios em escala hemisférica e indicando a melhor forma para nego
ciações específicas sobre as regras de origem. 

Investimentos 

Coordenação IniCial Costa Rica- que reali.za..tá um inventá
rio de tratados e acordos sobre investimentos, incluindo os dispo
sitivos de proteç.ào existentes na região, identificando as áreas de 
convergência e divergência e formulando recomendações especificas. 

Padrões e Barreiras Técnicas ao Comei-C-io 

CoOrdenação Inicial Canadá - visando aumentar a transpa
rência no estabelecimento de padrões, identificando os órgãOS in· 
cumbidos da avaliação desses regulamentos técnicos no hemisffi.ri
co, bem como sobre as organizações que credenciam esses órgãos 
e facilitando a compreensão do acordo da OMC sobre padrões e 
barreiras técnicas ao comércio. 

Medidas SanitárlãS e Fitossa.Ditárias 

Coordenação lniaa..l México - identificar Os acordos sobre 
essas medidas realiza.ndo um inventário dos regimes dessas medi
das, facilita..Qdo a compreensão dessas leis e ~gulameD.tos de 
modo a possibilitar recomendações para o seu aperfeiçoame-nto e 
facilitar a compreensão do acordo da OMC sobre essas medidas. 
aumentar o entendimento mútuo da base científica dos procedi
mentos para certificação dessas medidas e verificando os criféiios 
para avaliação dos riscos dessas medidas no hemisfério. 

Subsídios, Antidumping e Direitos Compensatórios 

Coordenação Inicial Argeotina - que deverá identifiCar os 
subsídios às exportações agricolas e outras práticas de exportação 
recomendando o moc:io de lidar com essas práticas. promover o en. 
tendimento das obrigações da OMC na área de subsídios iniciando 
a complicação de um inventário sobre essas práticas. examinar inw 
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formações sobre leis de dumping e de subsídios e recomendar a 
aplicação e operação dessas leis de defesa comercial. 

Economias Menores 

Coordenação Inicial Jamaica - identifiCar e avit.liar quais os 
fatores que afetam a participaçio das eCOnomias menores na Alca 
e a expansão do comércio e investimentos nesses países. de modo 
a facilitar a negociição dO ingresso dessas economias no Alca e 
procurar. através do Bid. Cepal e OEA, facilitar a integração das 
economias menores no Hemisfério. 

Recomendações 

Por outro lado, ne&se processo dinâmico de transformação 
das economias mundiais fica evidente a necessidade da participa~ 
ção ativa dos congressos de todos os paises. 

O Legislativo tem que acompanhar atento esse processo e 
adequar a legislação existente, incluSive em sintoiiia com o resto 
do mundo. 

Da mesma f~ é importante a participação do Poder Le~ 
gislativo, juntamente com o Poder Ex~~?CUtivo na defuiíção das po
líticas comercial e iDdustrial. diretamente relacionadas a esse pr~ 
cesso. Desse modo, a attiOOiçio do executivo-de formular polítícas 
unilateralmente, e depois apresentadas, deve ser revista. -Deputa
do Júlio Redecker - Deputado Paulo Bomhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) · A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil. o Oficio n° S/50, de 1995 (n° 
22.95195' na origem), encaminhando, nos termos da Resolução D0 

11. de 1994. do Senado Federal, solicitação de retificação da Re
solução n° 20, de 1995, que autorizou a emissão -de Letras Fman
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTE-Mr destina
das à rolagem de 100% (cem por cento) da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no segundo semestre de 1995. 

A matéria anexada ao processado do Projeto de Resolução 
D0 69, de 1995. vai 1 Comissão de Assuntos Ecooômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 
à Senadora Júnia. Marise, como Líder, por 5 minutos. 

A SRA • .JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Uder.)- Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores. peço a palavra, boje, nesta -
Casa, para relatar a dramática situação dos municípios, principal
mente os do norte e do nordeste de Minas Geniis, na certeza de 
que essa não é uma situação encontrada apenas em Minas. 

Os jorriais do meu Estado têm alertado poza o quadro de 
inadi.mplência e calamidade encontrado naqueles municlpios, cer
ca de 90. em face da redução gradativa na5 iepasses mensais do 
Fundo de Particip<lção dos Municípios. estimada entre !O a 15% 
desde o mês de fevereiro. 

Para muitOS IWilicipios. o FPM é a principal fonte de recei
ta, porque eles não possuem ind:l1strias ou atividade comercial in
tensa que justifique uma melhor participação n:o ICMS. 

O resultado tem sido devastador: a suspensão da distribui
ção da merenda escolar, o attaso no pagamento dos funcionários 
públicos municipais, a demissão de ~ dois tetços do quadro fim
cionaL a paralisação das obns. a falta de combustivel, o oorte das 
linhas telefôn.icas, o lixo espalhado pelas ruas e a suspensão dos 
programas assistenciais. O mais grave é que a situação é desespe
radora nos municípiOs dos Vales do Mucuri e do Jequitinbonha, 
regiões duramente aiÍilgidas pela sea. O !""feito de Coração de 
~esus, ~sidente da Associaçio Microrregional dos Municípios da 
Area da Sudene. que coogrega 75 JXefeilllras, apelava ontem para 
a sensibilidade das autoridades., para evitar o fechamento das pre
feituraS da região. E, cre1am-mc, qua.odo se referiu a fechamento, 
ele não estava fazendo uma frase de efeito. 

O dCscrédl.to da classe poolítica é tal que um grande número 
de prefeitos pensa em renunciar ao seu mandato por falta de con
dições mfnimas para administrar. Em Rio Pardo de Minas. a _pie
feita foi cassada. por causa das dívidas do Município, e só reassu
miu por focça de decisão judicial. Muitos prefeitos estão escOrldi
dos para evitar o confronto com o funcionalismo ou com os forne
cedores. Em Pirapora. os s.ervidores. após sete meses sem receber 
os seus salários, voltaiam a ser pagos este mês. graças à decisão 
judicial que determinou o bloqueio dos reo.Irsos do FPM. A pre
feitura de Carandaí demitiu 270 dos seus 370 funcionários e, se
gundo o prefeito de Uberaba. que é presidente da Associação Mi
crorregionaJ dos Prefeitos do Triângulo. IS dos 33 municípios já 
não têm condições de pagar os salários do funcionalismo_ e dos 
fomocodores. No Município de São Francisco, o prefeito se viu 
obrigado a vetar o aumento de 12% que ele mesmo havia proposto 
para o funcionalismo municipal, porque não tinha recursos. Os Ca~ 
sos concretos são tantos que é impossível relatar todos. 

As causas podem ser bem resumidas, Sr. Presidente: au
mento de despesa e diminuição de receita. Do lado da despesa, os 
municípios tiveram que conceder aumentos de salários e conviver 
com aumenlos nos preços de todos os serviços (luz. telefone, 
água), aumentos nos preços dos bens consumidos, e, o que é mais 
sério, aumentos de encargos, sendo que no caso desses últimos, 
decorrentes de três fatores: 1 - de i.Dadimplência anterior, porque 
muitos municípios estão pagando dividas acumuladas de até 20 
anos com o INSS e FGTS; 2- da situação de calamidade pública 
decTetada em função da longa estiagem observada na região,_ que 
obrigou as prefeituras a intensificai pro&r'amas sociili e de abaSle~ 
siment.Q de água. e, 3 - da tão falada ''municipalização dos servi
ços", prevista na Constilllição de 1988 e cada vez mais ampliada 
pela inteq:etação e conveniência dos Governos estadual e Federal. 

Do lado da receita, a causa principal é a recessão artificial e 
irre~vel a que a equipe econômica do GoVerno está levando 
o País. E precisamenle essa política de juros escmcllantes, combi
nada com a extinção do Crédito. que está destruindo a capacidade 
produtiva do Pais. tomando milb""'s de pessoas e empresas ína
dimplentes. criando desemprego e encolhendo a economia. A taxa 
de inadimplência cresceu 130% em maio em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, e as ·concordatas aumentaram 418% nomes
mo período. Em julho, a indústtia paulista fechou 29.406 vagaS, e 
o Divel de emprego caiu 1.26%, segundo dados da Fiesp, Como 
resultado do quadro de falêl!Cias, a anecadação do !PI caiu e. con
seqüentemente, o FPM 

É preciso que o atual Governo ouça os reclamos, atenda as 
reivindicações por mudança da amai política de juros escorchan~ 
tes, de amx:bo salartal e de destruição do nosso parque industriaL 
São reclamações que vêm de todos O& rincões do País, de todos os 
estratos so:::iais. dos eiilpl'e$ários. dos agriadtores, das donas-de
casa. dos U'âbalba.dores, e agora também da classe política, que 
não tem mais como pagar a coo.ta _da estabilização econõmica. 

No dia 12 de setembro. em Gove;mador Valadares, os pre
feitos mineiros vão se reunir para discutir a sáuaçio dos municí
pios e parn apresentar sugestões para uma revisão no abJal sis1ema 
de distribuição dos triOO.tos eritie Os vários níveís da admlnisira~ 
ção. O Governado< de Minas já enviou A Assembléia Legislativa 
uoia proposta modificando os critérios de repartição do ICMS eo
tre os municípios. Para se ter uma idéia da. coo.centração de TeDda 
do atua! sistema. 25 muniapios recebem 85% da quota-parte do 
ICMS destinada aos municípios mineiros. 

Ao trazer este asSUilto à discussão desta Casa. tenho como 
objetivo: pririleiro, chamar a atençio dos Srs. Senadores para os 
rumo da pOlítica econômica do- Governo e para os seUs efeitos per
niciosos: em segundo lugar, defender a awaçio dos prefeitos deste 
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País. que muitas vezes não tem sido co_mprecndida adequadamen
te. porque sobre eles recai a cobrança da população, mas, quase 
sempre. faltam a eles as condições objetivas para realizar uma me--
lhor administração. - -

Finalmente, gostaria de cbamar a atenção de todos para a 
responsabilidade que a ConstituíÇãO atribuiu a esta Casa e que a 
PEC da reforma tributária, enviada pelo Governo ao Congresso, 
ampliou. de flxar alíquotas de impostos nas transações entre os Es
tados e entre esses e os Municípios. 

Sem quM"er me alongar agora na discussão do "remendo" 
tributário proposto pelo Governo. gostaila de sugerlr ao Presidente 
que constituísse, de imediato, uma comissão de Senadores para 
acompanhar de perto toda essa movimentação de prefeitos, catai<> 
gando as sugestões que estão sendo feitas de reforma tributária na 
área pública, e organizar um fórum de debates na Casa para ouvir 
os representantes dos prefeitos. dos governadores, dos empresários 
e dos trabalhadores, a ftm de que se p:>ssa chegar a propostas de 
consenso em área tão controversa. É importante que nos prepare
mos adequadamente para a.regulamentação que devéreinos apro
var, para que não fiquemos na desconfortável p:Jsição de meros 
bomologadores das propostas govemamentais. 

Sugerimos: ainda, Sr. Presidente, para concluir, que esta 

C<!S<l contrate estudos de especialistas, para complementar o traba
lho da consultoria legislativa com simulações sobre as diferentes 
possibilidades de aliquotas, para que se saiba. com a maior preci
são possível. qual será o efeito final da decisão que viermos a 
aprovar na vida dos Estados, dos municípios e dos vários segmen
tos sociais. É fundamental que não se permita que se perperue, DOS 

Estados e Municípios, o attlal quadro de concentração de recursos, 
e que se fique falando em municipali.zar serviços com os mingua
dos recursos destinados por lei à grande maioría dos pobres muni
-cípios deste País. 

Finalmente, apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so paxa que encare de frente o problema da recessão, que já não 
pode mais ser escondido sob a desculpa de que é apenas setorial, e 
venha em socorro destes municipios. - -- --

Era o que tinha a dizer. 

Duram~ o di.rcurso do Sr. Júnia Marise,.o Sr. Jú
lio Campos, 2° Vice-Presidenu, d~ixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Supkn
~~ de &creráric. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) · Com a palavra o 
Senador Júlio Campos, IX'f ce~ão do Senador Osmar Dias. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL.Mr. Prollllncia o seguinte 
discurso. Sem ~visão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Se
nadores, três assuntos me trazem à tribuna hoje. Em dois deles, 
quero registrar o meu pesar. Primeiro, pelo falecimento desse 
grande ator brasileiro, Paulo Gracindo, homem que fez das artes o 
seu trabalho, a sua paixão, a sua razão de viver, homem digno, 
honrado, que lustrou o Brasil nos últimos 50 anos. Os da nossa ge
ração, que admiramos os nossos artistas, temOS por Paulo Gracin
da uma admiração muito maioi, }X'rqlle dele saiu a escola dos 
atuais ateres brasileiros. 

Registro outro voto de pesar da tribuna desta Casa, pelo fa
lecimento, hoje, em Mato Grosso, da S~ Elina de Almeida Cam
pos, grande mulher mato-grossense, grande mulher cu ia bana e 
várzea-grandense. Mulher extremamente reli_gios":-__ que prestou re
levantes serviços à comuriidade, na parte social. política, e, em es
pecial. na parte religiosa de Várzea Gnnde. D. Elina de Ainteida 
Campos é mãe do atual Prefeito de Várzea Grande - minha terra 
natal -, Nereu Botelho de Campos. Foi ela a grande incentivadora 
da criação de vários bairros da cidade de Várzea Grande, e sua ca-

racteristica era deixar uma área resetvada para a constzuçáo de 
igreja em tcxios os bainos que fundou. E a última delas. onde dei
xou sua marca. foi a Igreja de São Sebastião. no bairro de Jardim 
Glória. Portanto, hoje, toda a Várzea Grande chora a perda dessa 
grande dama que foi D. Elina de Almeida Campos. 

Sr. Presidente, Srs. Senado~s. encootra_-se nas mãos presi
denciais para sanção projeto de lei já aprovado no Senado e na Câ
mara que cria, no Município mato-grossense de Cáceres, uma án::a 
de livre comércio de exportação e im~ã.O. sob ~gime fiscal 
especial. As áreas de livre comércio destinam-se, basicamerite, às 
atividades de compra e venda de mercadorias, na maioria dos ca
sos. estrangeiras. sem que sobre elas incidam o Imposto de Impor
tação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, desde que se 
destinem ao consumo DO própri«:nerritótio-·da área livre do comér
cio ou se enqii"a~m como bagagem de passageiros que por lá 
transitam, dentro dos limites previamente estabelecidos pelo Exe· 
cutivo, por meio do Ministério da Fazenda. 

Por se tratar de uma área especial de livre comércio. a ven
da de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuadas por em
presas estabelecidas fora de seus limites para empresas aí sedia.das, 
é equiparada à exportação, bem como é considerada imponação a 
compra de mercadorias armaz.enadas nessa área, efetuada por em
presas estabelecidas em qualquer cutro polllO do território nacional. 

Embora as áreas de livre comércio guardem estreita relação 
com as zonas francas, há entre elas uma diferença fundameD.tal: 
além dq comércio também em condições especiais, nas zonas fran
cas fabricam-se produtos ou faz-se a montagem com componentes 
ou matérias-primas importadas. Assim. as wnas francas tém JXIr 
gbjetivo fundamental estimular o desenvolvimento industrial de 
uma região do País, como é o caso da nossa querida Zona Franca 
de Manaus. 

A criação dessa área de livre comércio é de grande impor
tância para o municlpio de Cáceres e para o Estado do Mato Gros
so, por representar um IIllliCO significativo oo desenvolvimento re
gional e incrementar de forma substancial as relações bilaterais do 
Brasil com os países vizinhos, além de contribuir decisivameOle 
para o processo de integração latino-americano. O fluxo de merca
dorias entre esses paises será seDSivelmente aumentado, incremen
tando-se as relações de troca e mesmo o trânsito de pessoas. 

Nesse processo bilateral de comércio, a cidade de C~s · 
encontra-se numa localizaçãD privilegiada, por já possuir impor· 
t.ante porto fluvial e txrr permitir acesso fácil a mais quatro países 
da América do Sul - Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai -, 
através das águas dos rios Paraguai e Paraná, mais abaixo~ 

Além do mais. Cá.cece$ é Q portal da região pontaneira de 
Mato Grosso, sendo muito rica DO eooturismo. ·Além de ser itcp:Jr· 
tante fatoc de desenvolvimento regional, a instalação de uma área 
de livre comércio nessa cidade permitirá ao Brasil enconttar solu
ção para três outros sérios problemas que afligem sua economiã. e 
sua reputação internacional: o roubo de au:ros, o contrabando e o 
tráfiCo de drogas, ilícitos que enconttam oess.a. cidade um impor
tante ponto de apoio DO seu caminho de entrada no Pais. 

O pr6prio Relator dessa matéria no Senado, Senador Gil· 
berto Miranda, ressaltou que: 

"O controle a ser exercido sobre a área de livre 
comércio pelas autoridades federais que nela se instala
rão inibirá, por certo, a presença e a ação daqueles perni
ciosos delinqúentes, tornando a faixa frooteiriça brasilei
ra bem menos vulnerável à ocorrência daqueles nefastos 
ilícitos penais''. 

Esse projeto de criaÇão da zona de livre comércio é de auto
ria do nosso ex-colega Senador Lacerda. boje vice-Governadpr do 
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Estado de Mato Grosso. Para a região, o grande mérito da criação 
dessa área é justamente o de permitir Uni maior fluxo de pessoas à 
região, desenvolvendo-se, além do comércio, as atividades turísti
cas. Numa região bastaJlte carente como aquela em que se localiza 
a cidade de Cáceres, esse é empreendimento muito benfazejo, pOr 
permitir que rili.iitOS empre:gos possam ser criados. com reflexos alta
mente positivos principa.b:nente na economia municipal e regiooal. 

Por isso. estoo certo de que o Presidente Fernando Henri
que vai sa.ncíoriar essa lei, que pc>qe ser um marco divisor da histó
ria de Cáceres e da região do Alto Guaporé-JaWll. A partir daí. o 
progresso estará batendo com mais insistência às suas portas. e o 
seu povo passará a viver u-ma era de maia bem-estar. 

Prova de que isso é verdade é que os políticos da região, in
dependentemente de Partidos e ideologias, estão irmanados C: em
penhados em sua efetiva.ção. Em encontro realizado na semana 
passada, aqui em Brasília, com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o Governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. do 
PDT. acompanhado de nossos três Senadores e de tcxia a Bancada 
Federal de nosso Estado, flZ~OS um apelo po.ra que Sua Excelên
cia sancionasse essa lei que desperta muita importância para o de
senvolvimento de Mar.o Grosso. 

Neste momento, quero também realçar que do outro lado da 
fronteira, a SOK.m de Cácems, na cidade de São Matias, o nosso 
Paí~ irmão, a Bolívia, já está prestes a inaugUrar uma zona de livre 
cométcio. Se não conseguirmoS criar essa zona de livre comércio 
em Cáceres, estaremos matando defmitivam.Cille a comercialização 
nessa região e transportando riquezas para a Bolíviã.,- -ocorrendo 
também em Mato Grosso o que ocorre entre Eoz_de Iguaçu e Ciu
dad dei Este. 

O Sr. Jonas Pinheiro . V. Ex .. me pennite um aparte, Sena
dor Júlio CaJJJIX?S? 
. O SR. JúLIO CAMPOS· Com muita homa. Senador Jo-

nas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Senador Júlio Campos, V. Ex• hoje 
abordou um tema triste - o falecimento de D. Elina de Almeida 
Campos. Como V. Ex• disse, foi uma senhora que prestou muitos 
beneficios à área social Dão s6 de Várzea Grande, sua terra natal. 
como também de Cuiabá e de todo o Mato Grosso. visto que seu 
filho, o atual Prefeito de Várzea Grande, sua terra. tambéin já foi . 
Prefeito da cidade de Nossa Senhora .do Livramemo, onde D. Eli
na fez também grande trabalho social em favor clãs camadas mais 
pobres do município. Também devemos lembrar, Sr. Senador, 
que. há uma semana. perdemos outro grande "papa-banana" do Li· 
vramento, radicado há muito tempo em Cuiab4, o Dr. Zelito Mon
teiro, ex-GOvernador do Estado do Mato Grosso, médico pioneiro 
nesse Estado. Por certo já está registrada a dor do povo mato-gros
sense, mas não p:xleria deixar de fazê-lo também nesta Casa do 
Senado Federal. Quanto à área de livre comércio de Cáceres, 

O SR. JULIO CAMPOS - Incozporo, com muita honra, o 
aparte de V. Ex•, Senador Jonas Pinheiro, aõ meu pronunciamén
to. Realmente, faço minhas as palavras de V. Ex• em relação à per
da que tivemos. na semana passada, do grande ex-Vice-Govem3.
dor, ex-Governador de Mato Grosso, ex-Dej:ucido, ex-Vereador 
de O.Jiabá., José Monteiro de Figueiredo, Dr. Zelito, cujo últiiDo 
gesto político ainda foi na campanha do Presidente Fernando Hen
rique, quando esteve conosco ao lado do emiD.ente Senador Giil
llierme Palmeira, naquele palanque do CPA. na cidade de Cuiabá, 
fazendo o seu pronunciamento. Nessa oportunidade, ele já estava 
vivendo momentos difíceis de saúde, mas fez questão de levar a 
sua solidariedade como o grande homem público que foi para 
Mato Grosso. Reálmente, o Dr. Zelii.Õ deixou saudades no seio da 
comunidade matO--grossenSe. 

Neste momento, coocluindo o meu pronunciamento. quero 
fazer Um ·apelo ao Pa.lftcio do Planalto, ao Presiden1e Fernando 
Henrique Cardoso, em especial, ao Ministro José Serra. que tem 
algumas restrições à criação da Zona de Livre Comércio, a nm de 
que Sua Excel!ncia cumpra o compromisso assumido em praça 
pública., por ocasião da visita que fez a Mato Grosso. Quando o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso foi à cidade de Cãceie$, 
promelal que, se o Congresso Nacional aprovasse essa lei, ele iria 
sanciooá-la. 

Estou confiante na sua palavra e em que, realmente, neSta 
semana, a lei que cria a Zoo.a de Livre Comércio de Cáceres seiá 
sancionada para beneficiar não s6 aquela região oeste mato-gros
sense, mas também todo o nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
_ O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) ·Concedo a palavra 

ao nobre Senador Lúcio Alciotam. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB·CE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderue. SIS. 
Senadores. a publicação do Anuário Estatlstico do Brasil. que o 
ffiGE acaba de lançar. e a Carta do ffiGE. Ano L n• 4. de }llho do 
ano 1995, trouxeram essaS duas publicações a debate, que poste
riormente se expandiu através da imprensa brasileira, sobre a 
questão da proliferação de municípios no Brasil. 

Temos assistido, nos diferentes Estados brasileiros. a uma 
febre oo a um surto emancipacionista. A ConstiniiçãO Federal, no 
seu art. 18. § 4". dispõe que: 

§ 4° A criação, a incorporação. a fusão _e o des
membramento de Municípios preservarão a continu ida
de e a unidade histórico-cultural do ambienl.e urbano. 
far-:Se-ão JX'I' lei ,...stadual, obedecidos os requisitos pre
vistos em lei complementar estadual, e dependerão de 
consulta prévia. mediarue plebiscilo, às populações diri
tamente interessadas.'' 

como V. Ex• já-disse, ela é de extrema necessidade; principalmen- PortAnto, cabe aos Estados. nos termos da Consiiruição Fe
te considerando-se o exemplo. dado por V. Ex•, de Ciudad dei dentl, estabelecer os parâmetros, as exigências quantO à arrecada
Este, que mata o comércio do lado brasileiro. Isso tamb&n tem ção de tril:utos, quanto ao número de domicílios existentes naque
acontecido em Corumbá, no Mato Grosso do S_ul. que sofre uma le distrito que pretende se emancipar. quanto à sua capacidade 
recessão brutal, além dos problemas brasileiros, por existir do ou- económica e assim por diante. -
tro lado uma área de livre com.érrio. Nós que coohecemos também Segundo o ADnário Estatlstico do mGE e a Carta do IBGE. 
a região de Ponta Porã. oode. do outro lado, existe a cidade de Pe- no ano pe.ss.ado, o Brasil tinha 4.97 4 tmlnicipios, criados e instala
dro Juan Caballero, sabemos o quanto a economia do oosso País, ~ em 1990, eram 4.491. Esse aumento do número de municf
nessas fronteiras, está prej:J.dicada.em função das áreas de livreco- pios, em apenas quatro anos. SUpenl os 315 criados entre 19-40 e 
mércio no Paraguai e na Bolívia. Portanto, quero me associar ao ____ 1950 e os 22 que surgiram entre 1970 e 1980, aproximando-se dos 
pronunciamento de V. Ex•. fazendo também um apelo ao Senhor 517 dos 10 anos seguintes. A continuar nesse ritmo, pode até mes
Presídeote da República para que não mate mais um pedaço de mo ultrapassar a maior concentração de novos municípios, que 
Mato Grosso, que sanciooe essa lei que muito trabalho deu a esta aconteceu de 1950 a 1970; mais 2.063. 
Casa e â Câmara dos Deputados em favor da economia de Cáceres ·A Constimição brasíleira dá competência aos Estados para 
e da região oeste de Mato Grosso. Muito obrigado. legislar sobre a criação de municipios no âmbito de seus terril& 
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rios. Cada unidade da Federação estabelece critérios próprios para
a criação de novas unidades político-administrativas. A grande 
maioria indica o IBGE em suas Coiistíwiçôe.S como o órgão com
petente para levantar -informações populacionais, a partir dos da
dos demográficos dQ último censo e da área a ser abrangida, que 
indu i o centro urbano. 

Somente este ano, já foram analisados 300 processos. Com 
as informações solicitadas. voltam para as Assembléias Legislati
vas. que decidem pela realização de um plebiscito para referendar 
ou não a criação do município. 

Para se ter uma idéia. além dos 231 criados e não instala
dos. existem trnmitando nas Assembléias Legislativas ma.is de 600 
pedídos de criação de novas unidades. Com raras exceções, pre
vistas em lei. o municipio criado e não instalado aguarda as próxi
mas eleições municipaís, com a posse do seu primeiro prefeito, 
para surgir efetivamente como mais umã cidade brasileira. 

É de se perguntar se essa febre, se esse surto de criação de 
novos municípios é bom; se isso interessa ao País: _se realmente 
contempla o interesse'públi~. Inclusive essas comUnidades mui
tas vezes têm um grande desejo de se emancipar na expectativª ~e 
que essa mudança acarrete benefícios e melhoramentos para aque
le distrito que se transforma em município, .1" fim de que possa pro
gredir e. portanto. melhorar as condições de vida da comunidade. 

O Sr-.-Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA . Pois não. Ouço o aparte 

de V. Ex•, nobre Senador Josapbat Marinho. 
O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Lúcio Alcânta

ra, V. Ex.• ttaz a debate um problema que não tem sido devidamen
te examinado. A criação de município, reconhece, politicamente é 
uma aspiração, mas nem sempre se cuida do problema econômico
financeiro. Então, a idéia, muit_o dominante das Assembléias Le
gislativM. é a da criação de oovas unidades autônomas. Mas per
gunta-se:_ em que condições serão autónomas'? Quais os recurSos 
de que realmente di.sporão?_Qual a base económica para o desen
volvimento do município? Se não -Se a-tentar nisso, vai oc~r- o 
que jã se tem verificado- a multiplicação de novos municípios ex
tremamente pobres e em condições de não garantir a sua subsis
tência; então, viverão à p:Jrta do Governo estadual e das organiza
ções federais à b..tsca de recursos. Como os Estados e a Uri.ião tam~ 
bém estào alegando que não dispõem de -recursos .. ficam todos uns 
pobretêes, uns apelando para os outros, e o desenvolvimento que 
se quer não se realiza. -

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · V. Ex• tem toda a razão, 
porque a autonomia política dessas localidaQes passa a ser uma 
mera ficção. 

Costumo di.zet sobre essas pequenas comunidades que. às 
vezes. até conseguem a emancipação. porque todo o dinheiro que 
existe é suficiente para pagar o prefeito, o v ice-prefeito, os verea
dores. comprar um carro e colocar gasolina para ir para à capital 
atrás do _Governador, que, por sua vez. tem que pegar um avião 
para vir para Brasília. porque todos sabemos das dificuldades que 
os Estados estão atravessando. 

Então, isso é uma ficção. é uma farsa. Precisamos acabar 
com isso e ter a coragem de enfreDt.ar a ''farra" da criação de novos 
municípios. 

O que_ eXiSte e uma suboligarquia distrital que quer empal
mar algum tipo de poder, uma fração mínima que seja de poder. 
Às vezes, são apenas os familiares: um é prefeito, outro é presi
dente da Câmara e o outro é vice-prefeito. Cria-se uma Wrocracia 
qu-e.-- tiã-verâaôe, -não pfu(fuz-nacta-fxU'i-0 iDtlfuciplo: -a-au fõOOm..iif é 
urna mera ficção. -

É justo, como disse o Senador Josapbat Marinho. que certas 
comunidades aspirem à ema,ncipação. Todavia, esse processo deve 

-estar lastreado em um mínimo de capacidade económica. de auto
nomia .fmanceira que permita que aquela localidade seja tratada 
como ente federativ-o. tal como a Constinúção trata os rnurucípios 
brasileiros. 

Se já existem muitos municípios paupérrimos, em grandes 
dificuldades.- como pcx:iemos admitir que os continuem criando? 
Essa é uma siruação que requer da nossa parte atenção especiaL 

O jornal Estado de Minas. do dia 24 de agosto. trouxe um 
editorial que fala sobre as fraudes cometida<; para que sejam cria
dos novos munidpios. Conheço um caso. no Ceará, meu Estado. 
que é curioso. Em um distrito, um particular reSidente na capital. 
mas ftlbo daquele distrito. resolveu, para que fosse atendido o nú
mero mínimo de edi.ficaÇ-êies necessirias- ã que -o distrito fosse 
transformado em município, consnuir. com seus próprios recursos, 
casas, edificações. Assim, seria atingido o perfil mhúmo de domi
dlio, prédios, requerido para que o distrito pleiteasse a autonomia 
politica. Evidentemente, trata-se de uma burla. uma farsa com a 
qual não podemos compactuar. 

Graças a Deus, no Ceaíá;tanto o GOVernador Tasso Jereis· 
sati quanto o ex-Governador Ciro Gomes têm sido muito rigorosos 
em relação a essa legislação, e não tem prosperado essa iniciativa. 
Mas bá muitos políticoS que, de maneira até de5leal para com suas 
comunídades, traficando possíveis apoios e expedientes se:r::i::lelban
tes, estimulam essas pequenas comuWdades paupérrimas, que 
nada ganhariam a não ser pequenas sobras municipais; iam nutrir
se econômica e financeiramente das roinguadíssimas verbas do 
município. -

O ~r. Ademir Andr~e- Permite-me V. Ex" um aparte? 
~O SR. LÚCIO ALCANTARA ·Ouço o Senador Ademir 

Andrade. Em seguida, o Senador Jefferson Peres e. cõln- todo pra
zer. o Senador Antonio Carlos. Magalhães. 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Lúcio Alcântara. con
cordo com V. Ex•: entendo que todos deveríamos ter essa preocu
pação. Mas creio (iue O grande Inal não é Cln si a emãncipaçà:o do 
município. Isso, de qualquer forma.. responsabiliza pessoas prOxi
mas do poder e faz com que se dediquem a resolver problemas da 
comunidade: isso descentraliza o pOO.er, o que. a meu ver, é positi
vo. O grande problema é o salário dos políticos. Esse é, de fato, o 
grande problema. Ao se criar um novo município. há um novo 
prefeito, um nOvo vice-prefeito. uma -nova Câmara de vereadores, 
um grande número de secretários. E o que ganham os vereadores 
nesses municípíOs é uin absurdo. Em granae Parte dessas peque
nos localidades, só a câmara de vereadores consome 20% do orça
mento munícipal. Nos pai ses europeus. por exemplo, existem mu
niCípioS ttluito menores do que esSes que se pretendem emanCiPar. 
contra os quais nos estamos- posicionando, Mas lá os vereadores, 
assim como o próprio prefeito, não têm salário. São pessoas clã:-co
munidade, que têm sua própria profisSão,o seu próprio t.iibalfio e 
semanalmente se reúnem. com poder, para discutir as questões co
letivas.. Mas não ganham para isso. No Brasil, infelizmeme chega~ 
mos a essa situação . repito - em que os salários dos vereadores 
consom.em 20% de todo o orçamentõ municipal. Portanto. o--gran
de mal não é a emancipação. em si. mas o salário dcs políticoS que 
normalmente trabalham para que ocorram. A emancipação, por sí, 
na maioria dos casos não deiXa de ser positiva. 

O SR. LUCI O ALCÂNTARA . Concoo:lo em pane oom Isso. 
O Sr. Ademir Andrade· Acrescento apenas que o Poder 

Executivo tet:Õ- manifeStado permanentemente a idéia de mindar 
um projeto para esta Cisa sobre essa matéria. Há uma lei coÕlj:>ie
memar que-crrspoosoore- esse-tema. Trata-se de uma -lei ·mleressan
te, que contém as condiÇõeS-que um dislrito deve atingir para que 
seja emancipado: número de habitações, número de eleitores, ren
da da cidade. 
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O SR. LU CIO ALCÂNTARA - Mas é estadual. cobre Se
nador. 

O Sr. Adem ir Andrade~ Não; é lei coiiiplementar federal. 
Salvo engano, é a Lei n" 1. Ela existe e determina as condições 
para criação de municípios. É a Lei Complememar n° 1 - repito -, 
que contém as condições. tais como número de habitantes, renda, 
número eleitores. uma série de condicionantes. Só que há muitas 
facilidades. Por exemplo, de acordo com a lei, 200 residências, ca
sas de alvenarias, já seriam suftcieDle5 pari-Satisfazer esse requísi
to. Isso precisa ser mudado. O Executivo tem-se manifestado des
de o início deste ano - o próprio Presidente da República - no sen
tido de mandar a esta Casa lei sobre a maLéria, mas até agora não 
tomou essa providência. T cxios devemos levar essa questão a sé- _ 
rio. Gostaríamos de ter a iniciativa do Poder Executivo, para fazer
mos nossa avaliação e mudarmos essa situação. 

O SR. LUCI O ALCÂNTARA - Secador Ademir Andra
de, concordo em parte com V. Ex ... Sru grande defensor da des
centtalização: acho que barateia o serviço, a comuniqacie fica mais 
próxima, fiscaliza melhor, cobra melhor. Mas não posso concordar 
com cenas emancipações. as quais chamo "ficções políticas11

, até 
porque, muitas vezes. inviabilizam o município-mie e o municf
pio-ftlho. Ficam os dois sem condições de exercit.ar um mínimo de 
poder municípal. 

Discordando de V. Ex .. , li no início do meu dísrurso o art. 
18 da Constituição Federal, § 4°, que delega essa competência aos 
Estados. São os Estados que fixam os requisitos mínimos para a 
criação de novos municípiOs. 

Ocorre- e aí V. Ex• tem razão- que o Governo Federal está 
a..m.1nciando que mandará proposta de emenda constib.lcional para 
alterar, não sei em que termos, esses dispositivos que boje dele
gam aos Estados essa competência. 

O Sr. Adem ir Andrade - Apenas para esclarecer. Senador: 
o Estado é que deveria fazer isso. A Constituição de 19&8 assim 
estabeleceu. No entanlO, a maioria dos Estados brasileiros não re
gulamentou ainda esse dispositivo. No meu Estado, por exemplo, 
continua prevalecendo a Lei Complementar D0 1, que .se baseia, 
para a criação de municípios, oo mesmo critério de uma lei que 
vem de bá muito tempo. 

O SR. LÚCIO ALCÂI'oT ARA - Nesse caso, o EStado cão 
legislou sobre isso. mas no caso do Ceará --e-imagino que em ou
tros Estados ~, existem leis estaduais que estal:xÚecem esses parâ
metros. 

O problema não é só desses pequenos municípios. Lembro
me de que, JX>f ocasião da Constinliote, estaya-se tentando criar o 
município da Barra da Tijuca nó Rio de l8lleiro- faço a referência 
em homenagem a um dos seus moradores mais ilustres. o Senador 
Ney Suassuna. O então Constituinte Deputado Domelles, precx::u
pado com essa possibilidade, fez emenda- está no parágrafo que 
acabei de citar - que estabeleceu que o desmembramento e a fusão 
deverão preservar a continuidade e a unidade bistórico-cultuml do 
meio urbano. Há os que querem transformar bairros em municí
pios, querem dividír cidades, na tenlativa de estabelecer condomí
nios de poder dentro de uma cidade que tem unidade cultural his
tórica. O que precisamos cobrar do Govemo da. União, do Gover
no Federal. é melhor legislação para as administrações metropoli
tanas. Lidamos mal com essas conurbações de cidades, com as re
giões metropolitana; até regredimos, já tratamos ísso melhor no 
Brasil. São regiões metropolitanas em que os municípios se jun
tam. bá uma certa coordenação de esforços administrativos, de po
líticas públicas, municipais que melhoram a condição daquela co
munidade como um todo. Não podemos esfacelar cidades para 
tentar criar municípios, -pequenos feUdos, divididos entre si apenas 
por uma rua. ru por uma avenida. como -se isso p.1desse, de algu-

ma maneira, contribuir Para melhorar a condição de vida dessas 
poJ>llações. 

E preciso cobrar uma política para regiões metropolitanas 
no Brasil. inclusive legislação que melhor defma responsabilida-
des e atribuições das autoridades nessa área.- --

0 Sr. Jefferson PERES- Permite V. Ex_• um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o nobre Senador 

Jefferson Peres. 
O Sr. Jefferson PERES~ Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• 

tem inteira razão no que tange à excessiva proliferaçà(1 de mumcí
pios. A realidade mostra que os recursos de Fundo de P::u-tic1pação 
estão sendo pulverizados. em total desvirtuamento da sua fúu!.lid.a
de. que seria dar capacidade de investimento aos muoicípios do 
País. A Constituição de 1988 foi uma "constituição-mãe" para 
com os municípios, no que tange ao aumento de repasses federais. 
No entao1o, a multiplicação desses pequenos municípios, sem con
diçlles para ganhar autonomia. apenas prejudicou grandemente- os 
municípios dos quais foram desmembrados e retiram recursos.- E, 
como V. Ex_• acentuou, utilizam todo o dinheiro do Fundo de Par
ticipação. que dependem do repasse do ICMS dos Estados e do 
FPM. exclusivamente por que não têm receita pr6pria para pagar 
vereadon:s. prefeitos e vice-prefeitOs. Em lese, até concordai:ia 
com o Senador Ademir Andrade quando S. Ex~ fala em nâo remu
nerar os vereadores desses pequenos municípios, :nas isso é im-
praticáveL --- -

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Seria voltar aos homens 
bons. como se falava na linguagem colonial. 

O Sr. Jefferson PERES- seria -até um retrocesso. porqUe, 
.afmal de contas, a remuneração parlamentar foi uma das grandes 
reivindicações do movimento cartísta. Lembro-me que na Revisão 
Constitucional, quando o atual Ministro Nelson Jobim, então Rela
tor. propôs a gratuidade dos mandatos dos pequenos municipios, 
S. Ex• quase foi agredido fisicamente numa reunião de vereadores 
aqui em Brasília. 'O lobÇy é tamanho que. na verdade, é inviável 
se pensar em incluir tal matéria na Constituição. Assim, acredito 
que a solução, ilustre Senador Lúcio Alcântara, será a própria 
Constituição Federal estabelecer, medianle uma emenda, critétíos 
mais tfgidos que impeçam eSsa t:,reliferaç.ão cancerosa de munidpiOs. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA - Muito obrigado. cobre 
Senador Jefferson Peres.-

Aproveitando o aparte de V. Ex•. gostaria de lembrar uma 
publicação de artigo do Jornal do Brasil de segunda-feira. 4 de 
setembro: Politica e Governo. Aqui está dito que é verdade qlle 
mesmo havendo o desmembramento do município, se esse tiver 
menos de 10 mil habitantes, elem passam a receber um valor úni
co, tenha o município 5 mil. 2 rnil 3 mil. 4 mil ou 7 mil habitan~ 
tes. Realmente. isso corrobora com o que V. Ex• disse sobre a pu!~ 
verização do Fundo de Participação. que é um instrumell1o de re
distrituíção dos tn'butos, porque o Município e o Estado, muitas 
vezes, não têm capacidade de cobrar esse tributo. e ele é rediStri
buído. Agora. é preciso um mínimo de capacidade fmaoceira para 
ser município; sem isso, nãO se pede admitir autonomia política, 
potqUe ela não c:or-msponderá a uma realidade econômica. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Permita-me V. Ex• um 
aparte'? -- - - _ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Secador Lúcio Alcân
tara. queria loovar o discurso de V. Ex .. e só lamentar que ele. infe
lizmente, tenha sido pronunciado na sessão de boje, pois trata-se 
de discurso tão i.mponante que deveria ser feito numa sessão-em 
que houvesse maior movimento no Senado, dada a relevância do 
tema que V. Ex• trata. Talvez, para os municípios brasileiros, nada 
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maís importante do que esse assunto. Tive a coragem de, no mell 
último governo na Bahia. não permitir que se criasse um municí
pio sequer, inclusive enfrentando até correligionários meus na As
sembléia Legislativa. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · Incompreensões de toda 
ordem. 

O Sr. AntOnio Carlos Magalliâes- Incompreensões de to
dos os tipos, porque, nesse ponto, a Assembléia quase que se reu
nia, no sentido de criar municípios para que cada um viesse a obter 
as vantagens nas vésperas das eleições. _Mas eu consegui que ne
nhum fosse sequer votado na Assembléia. Acho que procedi não 
só com a minha consciência. mas, sobretudo, com o interesse pú
blico do meu Estado e do próprio País. Mas nós teremos que, ago
ra. urgentemente, fazer isso no Congresso Nacional: não permitir 
que haja qualquer brecha. Há. sem dúvida, casos excepcionais, so
bremdo nos municípios maiores, em que isso talvez seja indispen
sável. Mas nos Estados onde for dispensável, é um crime a criação 
de municípios. Já há inclusive um pensamento, crei9 que do Go
verno Federal, de que: se o município for criado, o Fundo de Parti
cipação- que é um dos motivos de criação de municípios~, seja 
descontado apenas do município onde ele será criado. Isso vai di
minuir muito a fúria de criação de munidpíOO e o Úl~e politico 
de criá-los. Mas, seja como for, acho urgente que esse tema seja 
resolvido, se possível ainda este ano, ames dãs eleições nmnicipais 
do ano próximo. É um dever do Congresso Naciogal é um dever 
do Poder Executivo, imediatamente, cuidar disso COm os Líderes 
no Congresso, com os de todos os partidos, independente de cor 
partidária; isso é um assunto de interesse público nacional. De 
modo que queria felicitar V. Ex"" pela justeza do tema. pela coloca
ção de suas palavras e lamentar somente isso: que este discurso. 
se não vier a ter o eco necessário, deverá tê-lo de qualquer outra 
maneira. p:n'que é um tema fundamenta.l para o próprio Pais. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA . Agmdeço a intervenção 
de V. Ex.•, Senador Antonio Carlos Magalhães, porque mostra que 
V. Ex• é um homem que tem realmente o espírito -~blico ccmo 
acondicfonante maior de sua atua.ç.ãO na vida politica.. E muito difi
cil. Não são muii.Oi oS exemplos, mas citei aqui os que conheço de 
perto, como os dos Governadores Tasso e Cifõ Gomes. ~e Sofre
ram esses mesmos constrangimentos que V. Ex• sofreu, inclusive 
de correligionários. Aftnal de cozu.a.s. é simpátia. a idéia de se dar -
emancipaçãO ã:q\leles distritos. de transfoaD.á-los em municípios, 
de aparecer como "poi'' de um novo município, mas isso realmente 
não consulta o interesse público. Temos que ter coragein de toniar 
decisões como essa. A criação de um município não pode sei ~~ 
gra, tem que ser exceçio - como V. Ex• bem disse. Gnmde área 
territorial ou uma localidade que sofreu um excepcional surto de 
desenvolvimento, por razões de Ol'dem econômica. de infra-estru
tura ou qualquer que seja que se justifique, bldo bem. Além do 
mais, o município-mie não tem como se defender, porque a COD· 

sul ta é feita apenas no distrito que pretende emancipar-se, e ai a si· 
tuação fica mais complexa. 

(O Sr. Presidente Júlio Campos faz soar a campainha.) 
Consulto V. Ex • se ainda tenho tempo para ouvir os Sena

dores Ney Suassuna e Guilherme Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). V. Ex' já illtmpas

sru seu tempo em 4 mimltos e ainda há 13 orãàores inscritos, to-
dos presentes na Casa. - ---- _ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, e se cada 
um dos nolm:s Senadores quiser dar um aperte breve? Também o 
Senador Antonio Carlos Magalhães · como muitos de nós - acredi
ta que essa matéria requer uma IDObilização imeâiata de oossa porte. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Um IDÍmlto para 
cada um. 

O Sr. Ney Suassuoa - Senador Lúcio Alcântara, ouso dis
cordar de V. Ex-s, p:rrque, quanto mais perto estiver a administra
ção. melhor será para o povo, desde haja critério para fazer a divi
são do Fundo, sem que o Pais seja lesado, sem que se tire de ou
tros senão os da divisão. Gostaria de lembrar que Los Angeles tem 
40 municípios; Miami tem 18 municípios; Lisboa tem 8 municí
pios. Portanto, cada vez que se divide e o prefeito fica mais próxi· 
mo, ranto melhor, IXJrque melhor será a cobrança. É impossível al
guém administntr uma cidade de dez milhões de habitantes. _como 
é o caso da cidade do Rio de Janeiro oo a de São Paulo, onde o 
prefeito é mais do que um governador, mas muito mais do que é o 
governador de todos os wtros Estados. Então, não se trata de proi
bir o mun.icipio, mas de criar critérios que não lesein a RepUblica. 
Poderia ser colocado dessa forma, até porque es.sa é a regra do 
mundo todo. Só que no Brasil acontecem exceções. Onde se não 
há condiç.Oe$ é que se faz. Faz~ se porque o Fundo de Participação 
é um atrativo. Eutio, concordo COin o Senador Antonio Carlos 
Magalhães no caso de mudarmos a regra do Fundo, mas dentro de 
critérios que venham lra.Zer o contribuinte para mais próximo do 
seu administrador, ou melhor, o administrador mais próximo do 
seu contribuinte. Dessa forma. teriamos mais desenvolvimento, 
poiqile teiíam.os, com certe:m, mais fiscalização. -

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · Conoedo o aparte ao Se
nador Guilherme Palmeira, para concluir, rapidamente, o meu pro
nunciamento. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Agrndeço a V. Ex• por me 
coocoder essa oportunidade, pois é quase uníssonã a oj)inião de to
dos. Há necessidade de critérios mais rígidos na criação de muni
eípios: tais critérios sio iinportantes em detetminadas ocasiões e 
em determinadas circunstincias, sob pena de desmoralizar todo o 
municipalismo, que quase todos nós defendemos. 

Estamos man:hando para a desmoralização do munictPalis
mo. Como queremos descentralizar a ad.miníst:ra.Ção se os municí
pios são frágeis e ~ÍDcompetentes? Portanto, há necessidade de que 
a Constituição Federal ou a Lei Complementar seja revista-- como 
colocaram o SenadOr Adcmir Andrade e outros colegas • de tal 
maneira que os muniápioS-possam- ser criados, a)ldem na descen
ttaliza.çio, mas que seja um trabalho racional e dentro de crit&ios 
sérios e rlgidos. QUero parabeniZar também V. Ex• pelo oportunis- _ 
modo tema. 

O sR:túCJO ALCÂNTARA· Muito obrigado, Senador 
Guilherme Palmeira. -

Gostaria de concluir, mas nio sem antes manter a minha 
discordância com o prownciamenlo do Senadtt Ney SuassuDa. O 
que devemos exigir das administrações IIl!lDiCiPois ~. a efici8ncia, o 
ateodirnenk> as suas por.ulações. É evidente que pop.dações abando
nadas oos distritDs sio presas fáceiS desse can10 de sereia, de_ uma 
emancipoçllo que tambán nio leva a nada. O que 6 p<eCiso 6 ade>
~ ailministmlíva nas gm>deS cidades. 6 a ~ 
metropolitana nas grandes regiões; do ocDiirio. vamor; ver apenas 
nruniclpios que sio licçiles poaticas. ou seja, que nio podem ""= 
~o seu papel paque nio têm ~ própria, nio tân =cita _pró
I"ÍL Tudo o que rocebem 6 do Fundo de Participoç3o dos Muni<:ípios. 

Há uma leoi&.cia nacional com a crlaçio de novos municí· 
pios. Temos que ser muitó-miis rigorosos nisso. Devemos enfren
tar essa questão como um _problema imp:ntante pãra o País a fim 
de que não se perpetue esse quadro. Há alguns anos, num congres
so de Prorumdores Municipl.is, ouvi de um grande trit.Jtarista, 
Gilberto de Ulbôa Canto, sob<e a penúria dos municípios, dos Es
tados e da União, o que voltou a ser um tema atuaL O município 
se queixa do Estado, o Estado queixa-se da União e a União quei· 
xava-se do FML O FMI saiu de moda, e eu não sei de quem a 
União vai se queixar agora. 
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De forma que temos que enfTcntar esSa questão, o Senado é 
o fórum próprio para isso. 

Agradeço a tolerância da Presidência e os apartes dos Sena
dores, os quais enriqueceram meu discurso. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Akâ-mara, o Sr. 
N~y Suassuna, Suplente de Secrelário, deixa a cadeir"O 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2° 
Vice·Presidenu. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Tem a palavra o 
Scna&x Ney Suassuna. por cessão do Senador José Eduardo Dutra. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin· 
t~ discurso. _Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente. Srs. Senado· 
res. li estarrecido na revista Manchete • estarrecido no bom senti
do porque o articulista escreve um artigo de primeióssima qualida· 
de· um artigo de Carlos Cbagas, que tem o seguinte texro: 

''Recomenda ·Se aos militares: vejam televisão. 
Em pólitica.,.nada acontece de graça:nem mesmo 

na televisão. O telespectador descompromissado de um 
desses canais por cabo terá percebido que, de um mês 
para cá, têm sido inseridos na programação uns estra
nhos comerciaís-institucionais que começam com uma 
loura já meio balzaquiana. mas razoável, falando das be· 
leZlls da Amazônía. Logo ela entra em "ofr•. substittJÍda 
J?Or belíssimas imagens da floresta, da fauna e da flora._ 
É a exaltação da região. De repente, porém._ as imagens 
são ootras. Mostram a devastação, as queimadas e os ga
rimpos, em suas cores mais cruéis, inclusive através de 
fotografias tiradas por satélites. Enqllãnro isso, a loora 
também muda o seu discurso. Fala com todas as letras 
que o Brasil não protege o pulmão do mundo que, por 
ser p.rlmão, não deveria pertencer apenas a nós, mas à 
humanidade. Ouve-se que não podemos ser, os brasilei
ros, os únicos responsáveis pela preseivãção do verde. 

Esses fllmetes estão passando pelo munQo inteiro. 
Alguém estará pagando pela produção. a edição e o tem
po de vídeo. Seus efeitos subliminares são indiscutíveis. 
Tenta-se conscientizar a opiriião p6blicii-mundial de que 
o Brasil não tem capacidade para cuidar de algo que, na 
visão deles, não nos pertenCe, mas aO planeta inteiro. 
Mensagem canbestra. distorcida e tendenciosa. porque 
na realidade não é bem assim. Existem garimpoS, quei· 
macias e devastação. mas estamos f~D.do tudo para evi· 
tá·los. Sem e-squecer que a: floresta. em •trii.Jito pouco 
tempo. recupera rudo aquilo que lhe é roubado. 

Um episódio isolado, frulO do ardor e da angústia 
ecológica de alguma entidade privada ou de algum abne
gado milionário? 

Aqui as coisas se complicam, porque a respOsta é 
não. Vale continuar na. televisão. Todas as semanas os 
vídeos são freqllentados pOr um abominável personagem 
que passoo de um único filme para uma série. Trata-se 
de um policial castrado. f~cista., com corpo de ferro e 
voz de retardado mental. E o Robocop. que nos primei
ros dez minutos de cada capítulo já mã:toi:i 45 bandidos. 
Por duas vezes, ou seja, em dois capítulos distinlOs, um 
puxa-saco pergunta por que ele demorou a aparecer para 
combater os criminosos. E PÇJr duas vezes, em histórias 
distintas, ele já resJxmdetJ: ''É porque eu estava na guer· 
ra da Amazônia. .. 

Que guerra é essa. suPostamente vencida- -por um. 
policial de Nova York que ninguém viu? 

Mas tem mais. Na.-> rect:ntes histórias em qu·u:iri
nhos. divt•rsos heróis sã" mostrados enfrentando gut:rTI. 
!h a. Ond('? Na Am3z(:.mr.... --

Dt> graça. t•<;t;·l·~ mi~as não acontecem. ParanÓ-í~.s 
.l parte. desenvolve-se u;na campanha subliminar para 
acostumar o ciWJ;if\ lomum do I Icmisféiio Norte à 
idéia de gue será preci<;<l mohili7.ar-sc para preseiVar 
uma região tida cnmo pr•.1rnedadc comum. mesmo t•m
tra seus a.tuais pmprir.rários. ou SeJa. nós. 

Fica evidente uma investida psicnssocia!. reafir
mada p.~r n..:-~ni.J..· dcl..:i.;Jo dds paÍ:>l!S ricos de rever dS 

promessas acertadas na Conferência Eç{1!ógica MunUÍal. 
em l990:quando se comprometeram a enviar perto (\(' 
US$ 1 bilhão para ajud:u-o Brasil a pres!!rvar a Amuú
nla. Vieram 50 milhões, e nem mais um centavo virá por 
acordo daqueles que. no passado, devastaram •mas pró
prias florestas e continuem com as suas indústrias. con
tribuindo para abrir buracos na camada de ozônio. 
· Estaria o pre~idente Clinroõ seguindo os passos 

do presidente Bush, que para preparar campanha C:- rec· 
leição mandou invadir o Golfo? Não deu certo para o 
antecessor, derrotado. mas as eleições vêm aí no próxi
mo ano. Quem sabe dessa vez?" 

Faz algum tempo que aS" Forças Armadas Brasileiras volta
ram a ser o _grande mudo,_ ãté engolindo sapos em posição _de senti
do. Mas serão por causa disso o grande surdo ou grande cego? Os 
militares também têm televisão e-m-casa. 

A sr- Marina Silva . V. Ex• me concede um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA . Pois não. Senadora. 

A Sr• Marina Silva- V. Ex• aborda um assunto muito im· 
portante e do qual eu já tinb? ~nhecimento_ pois já havia lido ess~ 
artigo. Penso que dois aspecto~ têm qll:e _ser evideD.dados no dis· 
_curso de V. Ex•. Primeiro é que esse tipo de propaganda nos países 
ricos constitui uma afronta a nossa soberania e constitui propagan
da inclusive enganosa para as populações do nosso País no que se 
refere ã nossa Floresta. AmaZôníca. Por outro lado, deve fazer com 
que nós, os brasileiros, os responsáveis peJa Amazônia, paremos 
para refletir: será que estamos cuidando corretamente da Amazô
nia? Mesmo que não estejamos cuidando, isso não dá o direiro de 
que venham cuidar dela por nós, mas isso deve servir de alerta. Os 
três mil metros de espessura de fumaça que está cobrindo _o Estado 
do Acre são um reflexo da falta de cuidado com a Amazônia; os 
vinte e quatro mil metros cúbicos de mogno retirados ilegalmente 
no alto do Rio Iaco. no Município de Sena Madureira. reflete o 
descuido com a Amazônía; a ameaça de morte do Padre Paulino • 
estou levando isso ao conhecimento do Sr. Ministro da Justiça ·. 
que é um defensor da Amazônia, é uma forma de se descuidar da 
Arilazônia. Esse nosso pouco cuidado abre margem para esse tipo 
de especulação. Devemos responder a isso com altivez. não permi
tindo que a nossa soberania seja afrontada por esse tipo de propa
ganda. por esse tipo de mensagem subliminar ou sub·reptícia; 
muitas vezes. as mensagens são bem diretas. Por outro lado. deve
mos ter a altivez dos que sabem cuidar de si mesmos. Nesse senti
do, penso que estamos devendo bastante à Amazônia. O Brasil nào 
pode dar margem a esse tipo de especulação; o Brasil precisa cui
dar da sua outra metade, que é a Amaz6nia. Ali bâ populações que 
estão morrendo de fome, IDllito embora estejam prestando um ser
viço ao Governo, sem receberem um tostão, sem receberem assiS
tência médica, escola oo um mínimo de ajuda; trata· se das popula· 
ções tradicionais, seringu~iros e índios. Onde o nosso Exército 
neiD." pensã em p.lssar. bá uma populaÇao de seringueiros, bá uma 
clareira no meio da mata. e, no entanto. essas pessoas estão com· 
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pletamente abandonadas. Desde que cheguei a esta Casa, tento fa
lt!r valer essa voz do outro lado do Brasil. da Floresta Amazônica. 
~·xalameote para evitar que outros. com interesses desconhecidos, 
•t.•nham a querer fa7..er par nós aquilo que somente Dós somos ca~
pazes de fazer, que é promover o desenvolvimento da Amazônia e 
~Jào na Amazônia. como muitos pretendem. Muito obrigada. 

O SR. NEY SUASSUNA. Muito obrigado. Senadora Ma
rina Silva. As colocações de V. Ex• enriquecem o meu discurso. 

Eu diria, Sr. Presidente. Srs. Senadores. que, quando li n.a 
\1anchete o artigo do articulista Carlos Chagas, fiquei tão preocu
nado que parti para o seguinte discurso. 

A imprensa mundial deu especial destaque à recepção de 
herói que o povo e as autoridades americanas deram ao seu piloto, 
resgatado na Bósnia-Herzegovina por ef1ciente opei'ação levada a 
efeito por fuz.ileíros navais. Calorosas manifestações de entusias
mo cívico bem demonstram o espírito norte-americano, cujo orgu
lho nacional vem ã flor da pele a cada feito de seus militares. Sen
t~m a necessidade e 9 orgulho, de_ serem militarmeqte fones. Sa
hem o que isso representa: sabem que a sua segurança depende 
ainda mais desse poderio do que da pujança de sua economia. Po
dem aceitar que outras nações se tomem tão prósperas quanto os 
Estados Unidos, mas, jamais, que eles se igualem militarmente. 
Quando a então União Soviética tentou superá-los, destinaram às 
suas forças armadas os recursos orçamentários até então ininiagi
náveis. com o que ampliaram sua incontes(~ __ superioridade militar. 

Sabem eles que só continuarão tendo a hegemonia mundial 
se forem militarmente mais poderosos. Aceitam até mesmo cortes 
orçamentários nos recursos destinados à área social, mas nunca 
aceitariam o comprometimento de seu poderio militar. 

É um povo que tem vocação para o poder, que soobe con
quistá-lo e que dele não abrirá mão. 

Embora não haja nos dias_ p~sentes nação que os possa 
ameaçar, não interrompem seus programas e pesquisas militares; 
seja para se manterem em constanr.e aprimornmento, seja-por sabe
rem ser a tecnologia militar fator acelerador do desenvolvimento 
das tecnologias de ponta. cujo conhecimeniO, logo a seguir será 
empregado pelas iDdústrias civis. -

Sabem os norte-americanos que não é o seu podetjo eCooô
mico que dá respaldo ãs suas operações militares, mas a capacida
de de realizá-las com eficácia em qiia:J.(Juer ponto do Planeta é que 
respalda os seus interesses económicos nOs OOiitelíCiõSOS com ou
tras nações. 

De forma análoga pensam e agem os países desenvolvidos, 
que buscam respaldar o seu poderio politico .e econômico em ade· 
quado p<Xiermilit.ar. - - - --- -- -

Sr. Presidente, sn e Srs. senadores. dessa forma, um Esta
do só poderá exercer sua soberania realmente se usufruir de condi· 
ções que imponham respeito a suas posições no seu relacionamen
to com outros Estados. 

Isso só será possível se este Estado dispuser de um JXXler 
militar mínimo, compaiível com a sua base f'tsica e suas aspirações 
de desenvolvimento, capo.z de dissuadir a agressão de possíveis 
oponentes. 

A China está longe de possuir uma eConomía de Primeiro 
Mundo, mas é uma nação à qual nada se pode impor; é soberana. 
pois negocia com qualquer outra em elevado nível de inde
pendência. 

E porquê? 
Porque dispõe de invejável poderio militar. 
Nação alguma, nem mesmo os Estados Unidos, ousa pre

leoder inspecionar as instalações nucleares chinesas. humilhação a 
que podemos ser submetidos caso a Agência Internacional de 
Energia- AIE. assim o desejar. 

A soberania da China decorre do seu poderio militar e o.ão 
da sua deficiente economia. 

Cabe-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrar Rui Bar
bosa. o grande estadista que vem sendo ultimamente 'esquecido: 

"Uma nação que confta nos seus direitos. em vez 
de confiar nos seus soldados, engana-se a si mesma. e 
prepara a sua própria queda." 

Nesses dias em que as nossas Forças Armadas vêm __ sendo 
esquecidas pelos governantes e-por muitos dos nossos com'panhei
ros parlamentares, quero registrar a preocupação que o Presidente 
desta Casa. de bá muito, tem com essa situação. Em A QUES
TÃO MILITAR. artigo- pubücado na Folha de S. Paulo. em lo 
de maio de 1992, quando o Presidente Sarney, citando Alain Rou-
quié, escreveu: ---

"Nenhuma nação vive sem forças armadas. As 
instituições militares, em.sua origem. são a imagem das 
naçc,es onde aparecem; forças armadas são símbÕ1os de 
soberania, emblemas de progresso técnico e de moderni
dade na virada do século." 

Infelizmente, a sobe-ranía de um país, quando dissociada de 
U_I!l~dequado suporte militar, oão "passa de uma figura de retórica. 

O ftm do mundo bipol.ir, do confronto ideológico entre o 
capitalismo norte--americano e o socialismo soviético. afaStou o 
risco do holocausto nuclear, tomando os govemantes menos cau· 
telosos na evolução das crises que possam levar às guerias COO· 

vencionais, que, por serem InenOS dramáticas; vêm·se tomando 
1nais freqUentes. 

Os países membros do "Grupo dos Sete". atribuindo·se os 
direitos de senhores da terra, resolveram impor uma nova ordem 
mundial que assegure a seus povos os privilégios daí decOl'llmtes, 

e, em seqüência. anugaram-se a responsabilidade pela manutenção 
da ordem intema'ciooal,.o que significa dizer, pela imutabilidade 
do status quo. 

Transformaram a O }'lU. mais do que nunca. em instrumento 
do. seus interesses, notadamente nos interesses ncrte-ãmeriCãnoS: 
O Conselho de Segurança - o menos democrático dos conselhos, 
em visla não s6 dos seus poderes, mas, principalmente, por nele só. 
terem assento nações detenlonls de armas nucleares - vem mos
trando qUe a ONU tem se reveladO milito nlais ã:terita aos-mteres
ses do Primeiro Mundo do que propriamente à busca da paz mun
dial, como bem comprova a guerra na Bósilia--Herzegovina. 

Quem vende armas, munições e combustíveis às tropas em 
- -- ---

luta? 
Em O Império e os Novos Bárbaros, Jean-Cbristopbe Ru. 

f m assevera: 

"O fim do conflito leste/Oeste oo_incide com o 
acirramento de outro conflito: a partir de agora, ·dois 
mundos se olham de cada um dos lados da fronteira. a 
estranha linha que separa o nane (o hnpério) do Sul (Os 
Novos Bãrbaros)." 

Dentro desta visão, dentro destã. noVa ordem e contando 
com a ajuda dentro dos próprios países do Te11:eiro Mundo, de ele
meDias ingênuos oo com propósito outros. aquelas potências têm 
procurado redurir a quase nada a jã diminura capacidade militar de 
países como o Brasil. Procuram impor-nos suas teses de que nos
sas forças armadas são desnecessãrias, que deveriam tornar-se 
guarda nacional, voltadas para os conflitos internos e o combate ao 
narcotráfico. 

Em 1992. em percentuais do PIB, o Brasil se situava como 
sendo o 15SO país em gastos militareS. V e iam bem. o 155° em gas-
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tos militares. Destinamos às DoSsas Forças Aimadas 0,3% do nos
so PIB; quando os EUA destinavam 6.3%; a Grécia. 6,2; Bulgária, 
!W%; Cuba. 5.4%. sendo aquele pequeno país o 400 que mais 
destina recursos do seu PIB para a área militar. 

Como JXXiem pretender aqueles nações e tão maus brasileí
ros, ingênuos ou não. que continuemos irresponsavelmente aS&is
tindo ao desmantelamento de nossas forças annadas? 

Paremos com os preconceitos. Desde que se recolheram aos 
quartéis. nossos militares têm tido comportamento exemplar como 
mostraram por ocasião do impeacbmeot de Col1or. Vêm mostran
do que evoluíram bem mais do que certas mentes empedernidas, 
que não conseguem sair da "Era Médici". 

Deixemos-os tolos e nos preocupemos mais com os que ser
vem a posições estranhas ao interesse nacional. 

A nova ordem mundial. ao diminuir as tensões ao longo do 
eixo Leste/Oeste pôs em destaque os problemas que separam o 
norte do sul. o Império dos Novos Bárbaros. 

O colonialismo político, marcante no século XlX, terminou 
com a Segunda Guen'a Mundial. mas vem sendo suDstin.Iido pelo 
colonialismo econômico-Tm.ãnci:ilo. Essa nova moc;lalidade de co
lonialismo torna cada vez mais injusta as relações de troca entre o 
Império e os Novos Bárbaros, fornecedores de produtos primários. 
de, preços defmidos e aviltados pelos que dominam o mercado. 

O desenvolvimento tecnológico das úliiinas décadas veio 
agravar o problema dos países em desenvolvimento, deixando-os 
sem condições- de competir. 

Ainda, mais uma vez neste pronunciamento. recorro ao arti
go publicado pelo Presidente José Samey, que advertia: 

"Os países do Primeiro Mundo, exercendo um 
monop6lio científico e tecnOlógico, condenaram os paí
ses em desenvolvimento ao attaso, deixando-os à mar
gem da História". 

Portanto, àquele colonialismo- econômico-fmanceiro veio 
juntar-se o colonialismo tecnológico. Esta é a razão de tanta oposi
ção. tanta campanha, tanto-boicote aos programas e-peSqUisas de
senvolvidos por nossas Forças Armadas, seja o programa nuclear 
desenvolvido pela Marinha. seja o projeto de construção-do nosso 
foguete lançador de satélites desenvolvido pela Aeronáuiica, seja 
as vendas de carros de combate prOOuzidos pe!a nossa indústria 
bélica, todos sofrem. de bá muito, perversa campanha movida pelo 
interesse de Estados ricos. 

Ao tempo do mundo bipolar fOi possível aos países do Ter
ceiro Mundo conseguirem algumas conces.sõçs em face do ÍDI.eres
se das duas superpotências em se manterem sab a influência politica. 

Agora. até esta possibilidade se encontra extinta; não mais 
lhe temos maior utilidade, não precisam maís Dos agiadar. 

Fomos obrigados a ceder quanto à nossa politica nacional 
de informáflca.- Por pressão -Úllernaciooal, fizemos uma absurda 
demarcação de terras indígenas que destina a uns 10 mil índios 
áru superior ao território de PortugaL O projeto de construção do 
nosso submarino nuclear está congelado por escassez de recursos 
orçamentários. O sonho de lançamento autônomo de satélites foi 
esquecido e, nestes dias, temos sido pressionados a elaborar legis
lação de patente, adequada a interesses duvidosos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Seoada:'es, atualmente não dispo
mos: de um poder militar mínimo capaz de respaldar decisões so
beranas. Apesar da nossa extensão territorial. não possuímos ex
pressão militar sequer em termos regionais. 

Sou contra a existência de Forças Armadas, mas se um país 
rem. os demais não podem abrir mão. Lamento muito ver o que 
aconteceu outro dia com um vizinho nosso, que havia trocado os 
canhões de suas fragatas, e nós oão úcbamos percebido. Os canhõ--

es dos nossos vizinhos atiravam a 14km, c os noS$0\S continuavam 
atirando '3 7. As nossas maiores cidades são costeiras. Se fôssemos 
nós os escalados para- aquela guerm. poderlamos ter todas as nos
sas cidades bombardeadas sem poder :mtaliar sequer. 

No Rio de Janeiro, em Santa Cruz. há um Batalhão. Lá eu 
tenho um parente. Há seis carros blindados e duas baterias. A cada 
semana retira-se a bateria de um carro e a coloca em outro para fa
zer funciooar o motor para que ele não "cole". Isso são as nossas 
Forças Annadas. Vejo um equipamento de US$20 milhões. um 
Mirage, ser pilotado por alguém que está ganhando menos de 
R$2 mil e que. depois de pilotar um equipamento de US$20 mi· 
Ihões, vai complementar seu salário dirigindo um táxi Um homem 
que foi treinado a um custo min.imo de um US$1.5 milhão vai en
frentar o tráfego sendo motorista de táxi. para complementar seu 
salário. 

Não estro querendo que haja uma distorçio e que passemos 
a dar recursos que não temos. Mas que haja, pelo menos, um trata
mento que honre, um tratamento sério às nossas Forças Armadas. 

Outro dia, aprovamos 50 milhl>es de dólares para as nossas 
fragatas. Ca:da fragata custa 400 milhões de dólares, e nós já as ~· 
mos, mas os equipamentos de tiro estão obsoletos. Vários Senado
res eram contra os USSSO milbões, que iam modernizar o arma
mento dessas fragatas que já temos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra • fazendo soar 
a campainha.)· Senador Ney Suassuna. o lempo de V. Ex' está OS· 

gotado. 
O SR. NEY SUASSUNA . Vou concluir, Sr. Presiden~. 

Temos cett:a de 8 mil quilómetros quadrados de costa e não temos 
yasos nem sequer submarinos completamente equipados para de
fendermos a costa brasileira. 

Por esta razão, aproveito o artigo do articulista Carlos Ola
gas para alertar que é pttciso que não descuidemos do nosso }XXler 
militar, que faz parte do nosso poder nacional. Tris~ da Nação 
que, quando prc:><:ttra utilizar, não encontra, porque uma Força AI· 
m.ada não se organiza dé um dia para o outro, e muito menoS-se 
equipa de um dia para o rotro. 

Muito obrigado, Sr. Ptesidente. (Muito bem!) 

Duranu: o discurso elo Sr. Ney SlltlS.s:una, o Sr. 
Júlio Campos, 2° Vice-Presiderw, deixo a cadeira da 
presidincia, que ~ ocupada pelo Sr. José Eduanio Du
tra, Suplenu d~ s~crerário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) • Concet!o a 
palavra à Senadma Marina Silva. 

V. Ex a dispõe de 20 minutos. 
A SRA. MARINA SILVA (PT·AC. Pro!lllncia o seguinte 

discurso.-Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. Srs.. Senado
res, o que me traz à tribuna desta Casa são os tristes episódios que 
vêm acontecendo no meu Estado, em função da administração de
sastrosa do Sr. Orleir Camelí. &ses acontecimentos têm contribuí
do para que os problemas na área de saúde e educaçio Sejam cida 
vez mais agravados. 

O Estado do Acre apreseDLa um triste quadro: 15.434 casos 
de malária em 1993; 20.800pessoas si<> portadoras ctOOicas do v!· 
rus da bepaiite B; mais de 20 mil familias de seringueiros estão 
abandonadas à própria sorte; os funcionários públicos do Estado 
não !eceberam os salários de novembro. dezembro e 13° - o. que 
gerou uma situação de quase calamidade, porque a úriíCa forma de 
circular dinheiro é através dos parcos ~nos oriundos do funcio
nalismo plblico ~: o governo não tem recolhido os 13% destinad_os 
ao Fundo Previdenciãrio do Estado. Enftm, são inúmeros os pro
blemas que estamos enfrentando. 
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Pasmem os Srs. Senadores, Numa situação como esta. te
mos inúmeros casos de irregularidades envolvendo a autoridade 
maior do nosso Estado. Em 15 de fevereiro de 1995. o Governador 
do Estado do Acre, Sr. Orleir Cameli, assinou um convênio com a 
Prefeitura do Município de Cruzeiro do SuCÕOde era prefeito. 
Após ser eleito governador. o Sr. João Barbosa de Souza assumiu 
aquela prefeitura. Daí por diante. o Secretário da Fazenda, Rai
mundo Nona to de Queiróz, passou a fazer o pagamento do convê
nio por meiO de ofício, determinando ao Banco do Estado que fos
se transferida da Secretaria de Planejamento para a Prefeitura Mu
nicipal de Cruzeiro do Sul a quantia de R$80 mil • isso foi da con
ta do Tesouro estadual. Esse recurso- pasmem os senhores-. que 
saiu com a argumentação de que iria para a recuperação de ramais, 
foi exatamente para pagar dívidas da própria empresa. do posto de 
gasolina do Governador Ode ir Camelí. da sua época de campanha. 

Temos ainda Outros episódios. De acordo com a auditagem 
realizada pelo Tribunal de Contas, foi constatado o seguinte: os 
valores monetários dos convênios destinadQ_s à recuperação de es
colas e estradas vicinais no, Municipio de Cruzeiro do Sul foram 
parar na conta bancária de uma das empresas do Governador do 
Estado do Acre. Orleir Cameli. a distriOOidora Cameli Comercial 
Ltda. sediada em Cruzeiro do SuL 

Temos ainda o episódio da BR-364, trecho que liga Feijó a 
T araoacá.: o GovernO do Estado jogou íirespónSavelmeD.I.e mais de 
US$1milhão ~ na· épOca era Governador o Sr. Romildo Magalhães 
-. figurilDdO- all Outra empresa do Sr. Governador Orleir Camelí, 
tudo comprovado conforme documentação da inspeção realizada_ 
pelo Tribunal de Contas_ do Estado do Açre. 

O secretário da FaZe:O.da do Estado do Acre sa.coo, median~ 
te ofício. R$9 mil e enviou para Fortaleza- Para ser creditado na 
conta corrente da empresa PO B T ran:sp::me Lt<la, sem justificativã. 

Em face da fiscalização do Tribunal de Conus do Estado do 
Acre, o Governador do Estado passou a fazer retaliações ao Tn'bu~ 
nal de Contas, o que obrigou o Tribunal, através do seu repre
sentante. a pedir socorro ao Ministério Público Federal para aber
tura de inquéritos. 

Neste ano, foriiin gastos aproximadamente R$150 milhões, 
attavés de ofício. sem nota de empenho; sem orçamentos, sem 
contabilidade pública; 9-0% do orçamento foi pago sem nota de 
empenho. Isso foi confumado pelo S~lário" da Fazenda. acres
centando que não fazia cada mais ciO que dar continuidade ao que 
vinha sendo praticado pelo Governador anterior, Sr. Romildo Ma· 
galhães. também do PPR. __ _ · _ _ _ 

Recentemente, houve uma dispensa de licitação para refor
ma no Hospital de Base e Pronto de soc:o:r:ro do Estado do_ Acre. 
no valor de R$.3 milhões, com o pretexto de que o hospital estaria 
em situação de calamidade. Mas. juridicamente, a dispensa de lici-
tação foi totalmente errónea. Não há calamidade no estabeleci
mento. Estudos real.iz.ados pelo Trib . .mal de Contas do Estado do 
Acre mostram indícios de superfaturamento. 

No mês de julho. foram abertas licitações para duas rocf.o.. 
vias federais. Mas os recursos não constam d() OrÇã.mento Geral 
da União, netn do Orçamento do Estado do Acre e nem das pers
pectivas legais de dirctnzes orçamentárias. O total para essas duas 
estradas chega a RS200 milhões. _ 

Eu poderia ficar citando inúmeras irregularidades. Pcx:ieria, 
inclusive, mencionar novameDle o caso do contrabando do avião. 
Poderia. ainda. relembrar a carta de intenções assinada com a em
presa Mobil Ami. que mais parece uma -carta- de más intenções 
para com o Estado do Acre. uma vez que a empresa é de procedi
roemos duvidosos. E ainda usa-se o artificio de querer hipotecar 
terras no Estado do Acre no valor equivalente a duas vezes o em· 
préstimo, que era da ordem de US$160 milhões. 

Estou fazendo esse" pronunciamento como uma obrigâÇão, 
um dever para com o meu Estado. Neste momento. a população se 
levanta fazendo abaixo-assinado para que a Assembléia Legislati
va faÇa o impeachment do Governador. Não é possível que o Es
tado do Acre continue a ser prejudicado em função das irregulari
dades cometidas. Não é possível, também. que populações sejam 
prejudicadas pela malversação do dinheiro público. Um Es_tado 
que depende de mais de 80% de repasses da União não se pode 
dar ao luxo. em absoluto, de fazer o que está fa_zendo com o_di· 
cheiro público. _ _ _ 

E meu dever, como Senadora, defender os interesses do Es
tado do Acre enquanto Unidade da Federação. É mais dever ainda 
defender aquela população sofrida que conheço como a palma da 
minha mão. Recentemente, estive no Município de Sena Madurei
ra, onde tive a oportunidade de ver pessoas descendO dos altoS rios 
para aquela cidade. por não terem nenhuma perspectiva de sobre~ 
vivência nos seringais:os-projetos de colonização estão abando
nados, as pessoas estão morrendo de malária e de hepatite. os hos
pitais não têm as mínimas condições de funcionamento, as escolas 
não podem oferecer o ano letivo. Realmeole, é uma siruação de ca
lamidade. 

Se porvenl.ura a Assembléia Legislativa do Estado do Acre 
não conseguii- a maioria para afastar o Governador, com cetteza 
algo tem que ser feito no âmbito federal. porque não se pode en
tregar uma população à sua própria sorte. Não é a primeira vez que 
o Estado do Acre se depara com tal siruação. É meu dever fizer 
aqui esta denúncia. sob pena de estar conivente com todas essas ir
regularidades a que me ~feri anteriormente,_que a imprensa nacio
nal e local vem noticiando. 
-- · - NC:sse sér:itido, quero concluir, Sr. Presidente, Srs. Senado
res~ dizendo que. boje. a sociedade civil faz uma movimentação 
pedindo o impeachment dÕ Governador do Estado do Acre. Não 
se trata de um pronunciamento raivoso, de alguém. que quer fazer 
oposição por oposição, de alguém que quer o quanto pior melbor 
para o meu Estado. Em absoluto. Desde que assumi nesta Casa, te-
nho tentado_ajudar, de todas as formas o meu Estado. Agora, é im
possível continuar iutando 'por recursos para um lo::::al cujos riian
datários maiores não têm a mín.ima preocupação com os rerursos 
públicos. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutta) · Sobre a 

_ mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercí
cio, Senador Ney Suassun.a.. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 249, DE 1995 

Revoga o inciso VI do art. 3° da Lei n° 7.256, 
de 27 de novembro de 1984, que "Estabelece normas 
integrantes do Estatuto da Microempresa, rela~ivas 
ao tratamento diferenciado, simplificado e ravoreà.~ 
do nos campos administrativo, tn"butário, previden
ciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento 
empresarial". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Revoga-se o inciso VI do art. 3° da Lei n° 7 .25_6, de 

27 de novemóro de 1984. 
Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

O inciso VI do art. 3° da Lei no 7 .256. de 27 de novembro 
de 1984, relaciona entre as empresas que não se incluem no regi-
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me instituído para as microempiesaS, independentemente de :rua 
receita bruta anual. aquela "que preste serviços profissionais de 
médico, engenheiro, advogado, dentista. veterinário, economista, 
despachante e outros serviços que se lhes possam assemelhar". 

O alijamento dCsSas empresa-s-- dos beneffciõs_ concedidos 
pela lei constitui-se em tratamento discriminatório, sein relevante 
fundamento que o justifique, em prejuízo de profissionais que iii
vestiram tempo e recursos em sua especialização. 

Esse quadro é agravado com os altos níveis de desemprego 
que assolam o País. mal ao qual não estão imunes os profissionais 
detentores de diploma de escolaridade de nível superior, também 
atingidos pelo excesso de oferta eni relaÇão à demanda no merca
do de trabalho. 

Com o presente projeto pretendemos estender a esses pro
fissionais o direito ao tratamento privilegiado conferido pelo Esta
tuto da Microempresa às fll"'IliS individuais e sociedades civis e 
comerciais com receita bruta anual inferior à prevista naquele di
ploma. legal. 

O enquadramebto das empresas prestadoras· de serviços 
profissionais liberais -assim entendidos aqueles cujo exercício 
dependa de conhecimentos técnico-cienúficos auridos mediante 
habilitação profissional em escolas, faculdades ou universida
d~ - concorrerá para a associação de profissionais em peque
nas empresas, repercutindo na elevação do n.ível de emprego e 
na recuperação de enorme patrimônio intelectual, técnino e 
cientifico, atualmente ocioso. por variados óbices de conjuntura 
econômica. 

A med.ida é, portanto, não só de çaráter social, ao propiciar 
uma elevação no nível de emprego de proftssionais espedalizados.
de nivel superior, mas também de int.eresse para o desenvolvimen
to nacional, tendo em vista a qualificação dos profissionais a se
-rem beneficiados com sua adoçã.o. 

Ressalte-se, por último, que proposição ÍD.spira-se ·no 
Projeto de Lei n° 4.837, de 1984, de autoria do Senhor Horácio 
Ortiz. -

jeto. 
Pelos motivos expostos, esperamos pela aprovação do pro-

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1995.- Ney Suassuna. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.256. DE 27 DE NÓVEMBRO.DE 1984 

Estabelece normas integrantes do Estatuto da 
:Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, 
simplir.cado e favorecido, nos campos administnatia 
vo, tributário, prevideoc.iário, trabalhista, creditíào 
e de desenvolvimento empresarial. 

Art. 3° Não se incb.Ji no regime desta Lei a empresa: 

REQUERIMENTO N' 1.171, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex"'. nos termos do art. 258 do Regimento ln

temo. do Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetes de 
Lei do Senado n% 103 e 233. de 1995, por versarem sobre a niis
ma matéria. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1995.- Senador Romeu 
Toma. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduaxdo Outra) . O requeri· 
mento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, con
soante disposto no art. 255, inciso Il "c". item 8. do Regimento 
Interno. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, 

como Líder do PSB, por cinco minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA. Proouncia o se· 

guinte discurso_. Como Líder. Sem revisão do oraclor.) . Sr. Presi
dente, sn e Srs. Senadores, eu gostaria apenas de registrar que es
tamos dando entrada. nesta Casa, a um p_rojeto de lei em atenção à 
solicitação dos defensores públicos deste País, que se reuniram bá 
cerca de dez dias. 

A Defensaria Pública é uma instituição que se fortalece a 
cada dia nesta Nação brasileira e é extremamente necessária. O ci· 
dadão comum precisa. riiãis do que nunca, do advogado público 
para atender às suas necessidades de defesa dos seus direitos. Em 
todos os Estados do Brasíl, essa instituição cresce e se fortalece. 
No meu Estado, o Pará, a Defensaria Pública já atua em 70% dos 
raunicípios, Com advogados à disposição da pOpulação. Um dos 
problemas que eles encontram. no caso dos litígios em que nor
malmente tomam parte oo interferem na defesa das pessoas neCes
sitadas, é a falta de condição dessas pessoas para a questão dos 
serviços cartorários dos seus documentos. · 

Em fimçio disso, os defensores públicos sugerirari:t -um 
projeto de lei que muda· a Lei__n° 6~015. de 31 __ çle dezembro de 
1973, a fim de determinar a gratuidade dos serviços concernentes 
aos registras públicos para: os cidac;Iãos que provarem insuficiência 
de recursos. 

A Lei apenas acrescenta um parágrafo ao art. 14. que diz o 
seguinte: 

''Parágrafo único. São glaniltos os setVIços -con
cernentes aos Registres Públicos. desde que requisitados 
por defensores públicos pant instituir a defesa de direitos 
do cicla<W> hipoosuftciente." 

Eis o que díz o projeto em sua justificação: 

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

Diz i Constituição Foderal que "o Estado presta· 
rá assislência jtn!dia integral e gratuita aos que compróVa. 
rem insufiCiência de recursos" (C.F •• art. 5°, LXXIV). 

Ora. não é possíV~l o culnpriniento da Lei Mãi.Or, 
sem que se adaptem ao citado dispoSitivo as leis que re· 
gem os atos necessárioS parn que o cidadão possa fazer 

IV- cujo titular ou sócio participe. com mais de S% (cinco 
por cento). do capital de rutra empresa. desde que a receita bruta 
anual global das emptesas interligadas ultrapasse o limite ftxado 
no artigo an1erior. -----

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

(À Comissão d~ AssunlO.r Económicos - d~cisão 
tuminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduaxdo Outra) - O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competenLe. 

Sobre a mesa, requerimento qtie será lido peló Sr. 1° Secre- -
tário em exercício. Seoador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

valerem os seus direitos em juizo. - - --
Estabelece, ainda. o art,.. 134 da Constituição Fe

dCra.i que incumbe à Defensaria Pública realizar -,a 
orientação juídica e a defesa. em todos os graus, dos ne
cessitados. 

Por essa razão é que estamo~ apresentando este projetO de 
lei que visa regularizar ou facilitar o traballio dos defensores pú~ 
_blicos_ no País e. essencialmente. garantir o direito dos chamados 
"excluídos", que são, inclusive. neste ano de. 1995 o tema da 
CNBB- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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Portanto, para atender às necessidades desses ex.cluídos é 
que os defensores da União flZei'aiil, no seu Encontro Nacional, 
uma proposição que nós tramformamos em projeto de lei e, nesta 
oportunidade, o apresentamo:; a esta Casa. 

Era esse o registro que eu gostaria de fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Edtlaroo Outra). Coocedo a pa· 

lavra ao Senado< José Roberto Airuda. V. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DF. Pronuncia o se· 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr. Presidente, s:n: e 
Srs. Senadores, desejo inicialmente sublinhar uma reflexão em re
lação ao oportuno pronunciamento do Senador Lúcio Alcântara, 
na tarde de hoje, aqui no Senado. Entre outras coisas, S. Ex.• de
fendia maior rigor na criaçio de OOVõS- IilunlcípjOs oo· Brasil e 
uma legislação mais clara no que <espeita às regiões metropolitanas. 

No tocante à proliferação de municípiOs, pensO-que o Sena
dor Lúcio Alcântam efetivamente teril iizã.o. Estw convencido de 
que o Congresso Naciooal, particularmente o Senado, tem que es
tudar fOIIDaS adequadas de ~bir o excesso, de evitãr que a cria
ção de novos municipios, ao invés de atender interesses sócio-.eco-
nômíc:os legítimos de determinadas regiões, atenda na verdade 
particularidades potiticas que não dizem respeito. -às vezes até contia
dizem - aos interesses da sociedade, de oomunidades omnicipais. 

Relativamente às questões metropolitanas, ainda que con
ettdando com o Senador Lúcio Alcântara com a necessidade de 
uma legislaçio mais específ1ea para essàs· ·-áreas, -eu góst.aiia de 
lembrar - pua que nos debates futuros sobre essa questão no Sena
do pudéssemos detalhá-la • que, na vcidade. as regiões metropoli· 
tanas nasceram no Brasil com o advento das megalópoles, das 
grandes cidades, das grandes c0m1rbações. Essas grandes cidades, 
na verdade, nada mais são do que conseqüência de um modelo de 
desenvolvimento, no míxtimo, írmciooal. que coocentrou renda, 
concentrando pessoas e obrigando, por fmça de vetores desse mo
delo de desenvolvimento, a que justamente as famílias mais hu
mildes tenham que migrar das suas regiões de origem para os 
grandes centros urbanos. Pior que ísso, deixam o iDieri~ do Bra
sil as pequenas cidades, suas atividades agrlcolas e de transfocna
ção de bens de consumo pan habita!em na periferia das grandes 
cidades, nas favelas, nos cortiços, gerando as grandes oobUibaçõ
es, o caos da vida urbana, e mais do.que isso, contribuindo para a 
elevação dos índices de miséria. ~ ··~ · -

Acm:lito que mais importante do que cqidar da legislação 
das regiões metropolitanas é unir. aqui, no Senado Federal, as ban· 
cadas do Centro-Oeste, do Norte c do Notdeste bmsilciro. Esta tri· 
buna tem sido um lugar comum da minha pris.M.ça, pM1l que jun
tos encontremos fómwlas de inven;ão desse vetar de desenvolvi
meoto que concentra renda., riqueza. ·mvestimentos e incentivos 
justamente nas regiõcra mais ricas, as que já são mais produtivas. 
Tenho aboohta coovicçio de que as dasigualdadcs regionais que 
existem neste Pais sio a grande causa da má qualidade de vida da 
grande maioria da DOSM populaçio. 

Mas, Sr. Presidente, Sru. e Srs. Senadores, nesta taide de 
hoje gostaria de fazer um registro solre um assunto que, parece
me, vai tomar grande parte dos debates desta Casa a po.rtir da ~ 
xima semana. 

Trata-se da Ednc•çio fnrviamental brasileira. Isso aconte
cerá por, pelo menos. duas razões: a primeira é que a ComisSão de 
Educaçio do Senado Fcdenl aprovou o substinttivo do Senador 
Darcy Ribeiro. a. Lei de Diretrizes e Bases, e o remeteu ao Plenário 
do Senado Fcdenl; a segunda é que o Presidente da República. 
numa solenidade que contou com a. presença dos Govemadores de 
Estado. no último sábado,lançru um desafio a toda sociedade bra
sileira, abrindo - isto ocotre pela primeira vez no cenário da Edu-

caçào nacional - uma discussão sobre os rumos da Educação fun
damental no Brasil. 

De acordo com as palavras do Presidente Fernando Henri· 
que Cãrdoso, até o dia 15 de ourubro Sua Excelência pretendere
colher, das lideranças politicas e as do setor da Educação e da so
ciedade brasileira como um todo sugestões e criticas ao projeto 
que pretende assinar no dia 15 de outubro e remeter ao Congresso 
Nacional. como, inclusive, uma homenagem ao dia 15 de ourubro, 
que é o Dia do Professor. 

Nessa reunião do último sábado, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso levantava alguns pontos que me parecem im
portantes. O primeiro deles é o que diz respeito ao projeto TV Es
cola., que pretende instalar. em 45 mil estabelecimentos escolares 
do Brasil uma antena parabólica com um aparelho de retran.Slnis
são de TV, de tal sorte que essa TV Escola possa. com baix.íssimo 
cuSto, melhorar o ll.Ível da Educação no Brasil. inicialmente nessas 
45 mil escolas. 

O segundo pomo. que me parece merecer atenção de todos, 
concerne à descentralização da merenda escolar. Na verdade, é_um 
gmnde absurdo o que ocorre no País. hoje, ter-se tocl.1 a merenda 
escolar centralizada nos escritórios burocráticos de Brasília ·a um 
custo alto, com perdas violentas, e muitas vezes com métodos ad
ministrativos na compra e distribuição dessa merenda, pelo menos, 
queStionáveis. -

Nio tenho a menor dúvida de que a descentralização, que 
vale df: uma forma geral para a administração pública, no caso da 
merenda escolar, tem ainda maior valia. Não tenho dúvida de que 
o diretor de uma escola, por mais humilde que seja essa escola, 
tem melhaes condições de decidir sobre que merenda comprar, 
que merenda distribuir. O diretor da escola, no convívio -diário 
com professores, alunos, famflias de alunos, terá condições de fa~ 
zer um trabalho mais racional, até porque é cobrado diretamente 
pela coomnidade. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex• um aparte?-
0 SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA· Ouço V. Ex' com o 

maior prazer, Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romeu Tu.ma - Eu queria cumprimentar V. Ex. • por 

trazer este assunto à baila. Há vários anos. autoridades, pais de 
alunos e JrQfessores vivem angustiados com o descaso quanto à 
Educaçio. Nilo há qualquer programa projetado para que realmen- • 
te se saiba que rumo tomar para a condução desse tema. tão dificil 
e tio importante para a formação do caxáter nacional. Conheço 
esse problema. pois Vi com ai.eilçlo; pÕsso dizer, até com emoção, 
o caso de uma professora que educou os meus filhos. ensinou-lhes 
as primeiras letras~ O seu sofrimento durante tOOo o desenvolvi
mento do seu trabalho em fazendas era g:raiKie. Cbegou ao final di 
cam:ixa decepcionada com o desinteresse dos governaoJ.es em esti
mular os profeSS<ms ou, no mínimo, dar- lhes tempo para prepluar 
as suas aulas. Esse projeto é -interesSante. Eu gostaria. ainda, de 
fortalecer o que V. Ex• diz sobre a merenda escolar. sobre a des
centraliZação das ccntas e o aproveítamento dos produtos in loco. 
V. Ex•, como bom. político e como hom.em atento às coisas Públi· 
cas, âeve ter lido e acompe.nhado sobre alimento da merenda esco
lar entetrado por ler passado o prazo de validade de consumo. 
Quero cumprimentar V. Ex• e dizer-lhe que estarei ao seu ladc 
para ft.sealizar e fazer com que isso realmente seja cumprido. Para
béns, Senador. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado Se· 
nador Romeu T~. 

Um outro ponlO levantado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso nessa reunião com governadores foi a questão do sa
lário-educação. Pretende nessa proposta o Governo Federai des· 
centralizar o salário-edUcação para cenro e oitenta mil escolas, o 
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que atenderia diretamente a 27 milhões de alunos. Outro ponto se
ria a distribuição em todo o território nadonal de cento e dez mi
lhões de livros escolares. E. ao fmal. uma proposta que me parece 
fundamental. qual seja, a criação de um piso salarial para os pro
fessores de I Grau. Essa medida me parece essencial. Há alguns 
municípios brasileiros onde o salário do professor não chega mais 
a ser avlltante. Ele, na verdade. inexiSte, e n:illbaies de professores, 
por este país afora, exercem ainda, com dignidade, a sua profissão, 
mas. na verdade. à custa dos maiores sacrifícios. 

Há algumas décadas a professora primária era respeitada 
no seu bairro. na sua ruae • na sua cidade pela importância que efe
tivamente tem na criação de umà sociedade mais j.asta. Hoje, pela 
queda do nível de ensino, pelo aviltamento dos salários. pela falta 
de condições para o professor estar em sala de aula. essa importan
te categoria de profissionais está nwriã situação efetivamente mui
to ruim .. 

O estabelecimento de um piso mínimo, obvianlente, deve
ser discutido em relação ao País, para que nenhum professor pri
mário ganhe menos que aq1Jele determinado valor é os que têm 
curso superior ou outros cursos de aperfeiçoamento possam ter pi
sos acima deste mínimo. Essa é uma condíção báSica para a-me
lhoria do ensino no Brasil. Estou citando apenas esses dados para, 
mqdestamente. alertar esta Casa. dizendo que o Presidente da Re
pública fez o chamamento nacional para que todos nós. trazendo 
nossas críticas. sugestões. propostas e idéias venhamos participar 
deste debate nacional, que, talvez, seja o mais importante. Quais 
medidas poderá o Governo Fed.ernl propor no dia 15 de ouwbro. 
Dia do Professor. para que a educação brasileira. pela primeira 
vez, possa se tomar prioridade nacional? 

Pretendo fazer neste plenário na próxima semana um pro
nunciamept.o, defendendo algumas emendas, as quais já coloquei 
ao nível da Comissão-de Educação. na Lei de Diretrizes e Bases. 
O art. 81 do projeto substitutivo-do Senador Darcy Ribeiro estabe
lece que a educação brasileira deve ter um perlodo de dez anos, a 
contar da publicação da LDB. de total prioridade nacional. 

Proponho no art. 82 que nesse periodo de prioridade à edu
cação brasileira tentássemos erradicar o analfabetismo; neSses dez 
anos em que tentaríamos levar todas as crianças de sete a quatorze 
anos para as escolas públicas; nesses dez anos em que estuíamos 
projetando o fub.lro do País a partiJ: da educação têsica e igual 
para tcxlos. nesses dez anos tentariamos o projeeo de renda míni-
ma através do salário-educação. _ . 

O projeto de renda minima. que nasceu de Q-ma ação parla- _ 
mentar efetiVi-do Senador Eduardo Suplicy e, posteriOrmente, do 
Senador Ney Suassuna. previa a complem.~nfação de renda míni
ma em todo o Território nacional para todas as famílias abaixo da 
linha da pobreza. 

O projeto de renda mínima, embora meritório ao nível so
cial, possui inviabilidades econômicas que não Slo ultrapassáveis 
a curto prazo. Por isso, proponho que esse projeto seja vinculado a 
dois ootros vetores- o primeiro deles e o salário-educação. Ou 
seja, faria- jlis a essa OOlsa-escola a família com filhos na idade es
colar matriculados e freqüentando as aulas da rede pública regular
mente e com assiduidade superior a 90%. 

O segundo vetor é a contenção das correntes migratórias. E 
aí proponho que essa bolsa-escola sirva apenas às famílias quere
sidam em municípios de população inferior a 50 mil habitantes. 
Isso por algumas razões: primeiro, pott:ftle nesses municípios com 
pop.1lação inferior a 50 mil habitantes estão concentradas. por da
dos do moa praticamente 60% dlts famílias abaixo da linha míni
ma da pobreza; em segundo lugar, porque este seria o primeiro 
grande incenJ:ivo para que as famílias não mudem das pequenas ci
dades. das vilas, do campo. em direção às médias e grandes cida-

des. Ou seja, que comecemos por aí a construir um País em Q:.J,! a:-; 
pessoas não precisem mudar das suas cidades de origem p~ con. 
seguir criar os seus ftlbos. 

Mas todas essas propostas. Sr. Presidente. têm uma palavra· 
chave: descentralização. E uma ootra proposta que quero trazer é 
que, retirando·se a parcela de reansos necessária à pagamento de
folha de pessoal, ou seja. retirando-se o salário dos professores c 
dos funcionários das escolas, os ootros recursos, todos os ootros 
recursos da educação básica no Brasil sejam, gradativa.mente. dC:s
centralizados, até que as experiências já vividas no Estado de San
ta Catarina e no Estado do Ceará possam ser uma realidade nacio
nal. Preteodo que cheguemos ao ponto de que o diretor da escola 
possa ter os recursos para a compra do giz, do material escolar. da 
reforma das salas de aula. da merenda escola e possa ele. com um 
conselho de professores, funcionárioS e pais de alunos. gerir esse:. 
recursos da melhor maneira possível. 

Se o diretor da pequena escola do pequeno município do in
terior do Brasil consegue, por exemplo. a doação de alguns fa,.en
deiros de alguns gêneros alimentícios para fazer a sopa, para fazer 
a merenda escolar. por que não usar o dinheiro da Inerenda para 
construir uma sala de aula a mais-? Se em oulrã município o diretor 
consegue reunir os pais de alunos. a comunidade, os comerciantes 
e ter a doação do giz. por exemplo. ou do material básico para a 
escola, por que ele Dão pode usar esses rerursos para o melhora
mento da Sua--escolã? 

Enfu:n.. a descentriilizaçãO-dõS -recursos, além--- falandO cJa. 
ro - de diminuir o nível de corn.Jpção. dá à sociedade local a res
ponsabilidade na gestão desses recursos. Mais do que isso: ela. de 
y_ma forma muito clara, otimiza a aplicação desses recursos em be
neficio do aluno. 

Pcxler~se-ia. por exemplo. criar a unidade esrolar para t~ 
aluno. E o diretor da escola receberia, anualmente. tantas unidades 
aluno conforme o número de alunos matriculados naquela escola. 

Em última•análise. acho que se inicia um grande debati! 
nacional pela educação brasileira. E isso já tardava, até porque 
as nações que no pós-guerra conseguiram soerguer suas ecoDo
mias, conseguíram gerar um mod.elo de desenvolvimento mais 
justo, tcxias elas investiram basicamente em educação. ciéncía e 
tecnologia. Com o nível educacional em que hOje se encontra a 
maioria da nossa população é impossível imaginarmos um País 
maispsto. - -

Concluiria este promnciamento, Sr. Presidente. dizendo 
que. muitas vezes. quando enlro neste plenário, com essas poltro
nas azuis, com esse ambíente - não quero usar a palavra luxuoso -. 
pelo menos, próximo do monumental. fico pensando que o meu 
pai era um ferroviário qUe "tíriliã segundo-ano primário. ganhava 
pouco mais de um salário mínimo mas conseguiu cduc.ar os salS 5 
ftlbos • .t se. apesar de ter essa origem humilde, eu consigo cbegã!
ao Sel:iado, é pOrqUe. lá na minbã cidade, em ItajUbã. no Su( de 
Minas, pude esn:.dar numa escola primária. 

- F'Iz o meu curso primário no Grupo Escolar Rafael Maga
lhães, uma escola primária. de baino, humilde. mas que tinha um 
bom ensino. Pude. depois. fazer o curso ginasial e o curso científi
co em um colégio estadual. o Colégio Estadual João XXI.ll. humil
de, carente, com professores humildes, só que digno. porque tinha 
um altíssimo padrão de ensino. Não tive recursos para fazer curSí
nbo de vestibular, mas. mesmo sem fazer cursinho. consegui. 
com.o aconteceu também com meus -irriiãos. fazer vestibular a uma 
escola de engenharia. que era federal, e cursar engenharia. 

Isso foi possível no nosso País -há 20, 25 anos. Ou seja: en
trei DO primeiro ano de grupo. primeiro ano primário: e me formei 
em engenharia sem "irunai ter- pago um tostão de escola. sempr~ 
freqüentando escol.&.s públicas. -
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Pergunto: qun..ntos m~ninvs na idade de_ s_etc a quatorze 
anns. l.jU:.tnt.as 1'.-rian\·as hrasílciras poderão ter o privil~gio que tive 
d!! ir da escola primária ao curso superior sem freqüentar escolas 
particulares. com o nive\ de ensine que temos boje? 

Concluo dizendo que iniciamos, neste momento da vida 
nacional. um debate que me parece fértil. um debate que me pare
ce importante ;,obre o . .;: rumos que vamos dar à educação brasileira. 

Penso que seja justo registrar aqui que o Presidente daRe
pUbhca. remando Henrique Cardc.so, n .,, enviou ~implesmente 
um pwpto, uma proposta ao Congresso ;< .. u::iooal. Antes. reuniu
se com governadores e, num pronunciamento público. fez um cha
mamento a toda a população brasiil!ird, para que contribua no sen
tido de que esse projeto seja colcuvo_. aprimorado, e que venha ao 
Congresso já (..'Ontendo proposta'i dt.:: todos os que pensam a educa
ção brasileira, de todos os. qLc sonham um País mais justo. 

MUlto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jose Eo"ardo Outra) · Sobre a 

mesa, projeto de lei que será lidn pelo Sr. 1° Secretário em exerci· 
cio, Va.l.mir Campe:lo. · 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 250, DE 1995 

Acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei 
D 0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, a fim de deter
minar a gratu idade dos serviços concernentes aos 
Registres Públicos. para os cidadãos que provarem 
insuficiência de recursos. 

O CongressO" Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 14 da Lei n° 6.015. de 31 de dezembro de 

1973. ficã ãCi-cscido do seguime parágrafo único: 

''Parágrafo úcico. São grituitõs os: serviços con
cernentes aos Registres Públicos, desde que requisitados 
por defensores púbücos para instruir a defesa de direit.os 
do cidadão hipossufícteote." -- --

Art. 2° Esta l1 rra em vigor na data. de_ soa publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposiç.ões em contrário. 

Justificação 

Diz a Coost~~ .. ição Federal que o Estado,prestará assistência 
jurídica integral c gratuita __ aos que comprovarem insuficiência de 
recursos (CF, art. 5", LXXN). -

Ora. não é possível o CtJmprimento da Lei Maior sem que se 
adaptem ao citado dispositivo as leis que reg~ os atos necessários 
para que o cidadão possa fazer valerem os seus direitos emj.úzo: 

Estahelece, ainda, o art. 134 da -Constituição Federal que in
cumbe à Defcnsoria Pública realizar a orienla.Ção jurldica e a defesa, 
em todos os graus. dos oecessitados. na forma do art. 5°. LXXIV. 

Não obstante a previsão legal referida, o exercício dos direi
tos do cidadào necessitado fica _comprometído. de vez que. não 
raro. bá carência de recursos para providenciar o registro público 
dos documentos. exigido pela lei civil. 

Por um lado, é indispensável a comprovação da autenticida
de dos documentos para que se obtenham a segurança e eficácia 
dos a tos jurídicos e, por outro. constata-se a auSência de condições 
fmanceiras do interessado para cobrir as despesas cartorárias. 

Visa o presente projeto, portanto, solucionar o impasse Sur
gido entre a precária situação do_ postulante desprovido de_ rectJr
sos fmanceiros e a necessidade jurídico-legal de se recorrer aos 
trabalhos dos cartórios. 

Registre~ se. ainda, que o defensor público deverá requisitar, 
nos termos da presente iniciativa. o atendimento ao interessado 
que demonstrar insuficiência de rt'cursos. Assim, pressupõe· se que 

será ex..aminada pelo defensor a condição fma.nceira_ do interessa
do. Em havendo. portanto, a requisição pelo defensor público, a 
prestação dus serviços cartorários será grab.lita. 

Dada a relevância de seu conteúdo social e democrãtico. 
conclamawos os senhores parlamentares para dar seguimento céle
re à presente iniciativa. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1995. -.Senador Ade. 
mi r Andrade. 

lEGISUÇÃO CITADA 

LEI N'6.015. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos-, f.' dá outras 
providências. 

Art. 14. As custas devidas aos.ofic,iais P-o.registrq, pelos 
atos que praticarem, incumbirão aos interessados que os. requere
rem, e serão pagas no ato do requerimento ou no da apresentação 
do titulo. 

. -·· ·-· -·· -·· .... _ .. -·· -·· -·· ........ -·· -·· .... -··-··-····"''""" -·· .... ····-·· -·· -··:""···· 
(À Comissão de ConsriluiÇão, JUStiça e Cidada-

nia- decisão·terminativa.) · 

O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Dutra) . O Projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. ROMEU TUMA . Sr. Presidente. peço a palavra 
para uma comunicação inadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) · Concedo a 
palavra ao Senador Romeu Tuma. pai:a uma comunicação inadiá
vel, pelo prazo de 5 minutos, nos termos do art. 14, VIL do Regi
mento Interno. 

. O. SR. ROMEU TUMA (SP. Para uma comunicação ína· 
diáveJ. Sem revisJ'o do orador.)· Sr. Presidente, sn e Srs.. Sena
dores. o que me traz à tribuna na taitle de hoje foi o programa de 
ontem. o Fantástieo, no qual foi apresentado um quadro sobre a des
criminalização do uso de drogas. Confesso que fiquei preocupado: 

. Ainda na semana passada. Senadores do Acre inquietaVam
se com a possibilidade de concessãO, com:r garantia de·empré9li· 
mos, de áreas de floresta troPical. por intermédio de uma etnpre$3. 

colombiana. O Governo americano- t:rnz a públioo a denúncia de 
que o Brasil poderá ser a opção dos produtore6 de droga, que b:oje 
sofrem pressão das autoridades governamentais colombianas e 
americanas em seU país. 

E aqui começa, não Sei por quê, a se discutir como descri
-nií:ita_fizar o usa- d:is drogas. sabemos que existe a droga. e três ele
mentos são a base do seu funcionamento econõmico: o prcdutor. o 
traficante e o-usuário. Sem um desses. não existe o tráfico~- dro
gas. nem o movimento econômico de cerca de mais de US$300 bi
lhões por ano nesse mercado sujo. 

Como proibir ou criminalizar a venda de um produto que é 
livre para o consumo? Nesse debate boje aberto. inclusive com a 
participação de representantes do Governo, apr-esentam comó-slo
gan a seguinte indagação: "Quem gostaria de ter um fllbo, um ir
mão ou um parente preso porque consuniiu mã.conba oo droga 
mais pesada?" Será que é necessário condenar-se a penas de prisão 
um usuário de drogas, que pode ser uma vítima dessa pressão que 
o tráficO faz sobre as comunidades de risco? Não. 

Podemos. nesta Casa. isto_:!Üm, disa.Jtir como U'a1.ar do usuá
rio e quais são as campanhas de prevenção, mas sem perder de vis
ta que a droga tem que ser coibida. o tráfico de drogas tem que ser 
perseguido, como se Persegue aqueles que praticam crimes he
diondos. Quem de nós não conhece uma história de alguém. de fa-
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mília.s próximas, que tiveram como vítimas um filho. um irmão, 
um marido, um parente'? -- --

Não sei. meus senhores, se poderemos enveredar pelo cami
obo, sob a égide de que se vai acabar com a corrupção, liberando a 
vencia: Corrupção se combate como um crime, e a venda também 
deverá ser criminal.izada.. Temos que estudar como tratar e quais 
são .as penas alternativas que se poderá propor pua o consumídor 
ou o usuário, porque ele procisa ser recuperado. ele precisa ter 
oportunidades, até que não venha a praticar um crime. Alimentan
do-se a liberdade dele - as experiências nos demonstram -. tranqüi
lamente, um dia. ele fumará um cigarro de maconha para se desi
nibir num projeto de prática de crime. 

Se Deus quiser. na semana ·que--vem-farei um pronuncia
mento com ootros dados e infcxmações, com ba.se em experiências 
anteriores de países que retomam ao status quo, porque a expe
riência s6 trouxe mais destruição, aumento do número de usuários 
e, com isso, Dio bouve nenhum trabalho que ~desse comprovar 
que, liberando a venda, diminnirá o tráflco e o movimento fman-
ceiro sobre as drogas. · · 

Encontram-se em tramitaçio no Congresso Naciooal proje
tes de lei sobre a '1avagem de dinheiro" e sobre o crime organiza
do. Tomei coobccimento de que o Ministro da Justiça está para en
caminhar a esta Casa um projero de lei elaborado por técnicos por
tugueses. por =endaçio da ONU. l't1:ocupam-me algumas das 
inovações que pretendem oferecer à mudança da Lei 6.368 e a lei 
que vai coibir o crime através da '1avagem de dioheiro." 

Faço este apelo para que nos mantenhamos alertas e não se
jamos SUiprOCildidos por algum F<O.i«o que m=ça menos atonção. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Concodo a 

palavra ao SeD&dor Guilhenne Palmeira.. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador r onas PíDheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mr. Profere o seguiDle 

di.sanro. Sem "'visão do ora&r.) - Sr. Prcsi<bonte, Sr's e Srs. Se
nadores, tendo visitado :recentemente as instalações energéticas da 
Alemanha.. verifiquei o AvançO daquele país em tCilD()S ~ capaci
dade tecnoiógica ~ l implantaçio de projeto< energéticos. 

A diversüicaçã.o das fontes na matriz energética da Alemaw 
nha. expressa pela participaçio peftentual destas na produçio <bo 
energill elétrica (carvio - 45.4%, nu~lear - 29.6%, gás - 6%, em 
1992), demonstra uma política energética voltada·pam o uso racio
nal e económico das diversas possibilida.des disppníveis e rosca da 
=luçio da dependência energética. poHtica esta presente também 
em outros países desenvolvidoti e que deve servir de referência 
para nosso País. . · 

Ao visitar a Usina de JSAR fi. localizada no Estado da Bavic
rn. a menos de I 00 km da Cidade de Munique. l"de <Xlllslalor a alta 
perfocmance e o alto giliU de segurança daquela unidade geradon. 

No ano <bo 1993,ISAR II gerou !0.824GWh, ficando emS• 
lugar a nível mundial no elenco das usinas nucleazes de maior ge
ração naquele ano, o que significa, no caSO-do Brasil. uma renda 
<bo aproximadamente USS600 milhões para o setor el6trico. 

Sr. Presidente, ao manter contato com as autoridades muni
cipais, verifiquei a normalidade com que o uso da energia nuclear 
é aceita na scx::iedade. Sabedor da similaridade daquela usina com 
Angra II. ..,roxeei minhas convicções quanto à imponância do uso 
da nucleoeletricidade no nosso País, também pelo alto grau de se
gu~ proporcionado pela tecnologia que estamos utilizando, o 
que garaute a proteç.io das populações e do meio ambiente. 

Pude visitar o depósito fmal subternineo centralizado de re
jeítOS radioativos, localizado no nrunicípio de Morsleben. aprovei
tando minas de sal desativadas. E. baseando-se em extensivos es
tudos geológicos que atestam a estabilidade das formações geol6-

gicas por milhões de anos, pude, inais uma vez, verificar a capaci
dade daquele país em resolver. de forma definitiva., o problema 
dos rejeites radioativos, permitindo a utilização continuada e segu
ra da energia nuclear para fms pacíficos. A 500 metros de profun
didade, obsetvei o uso racional de alta tecnologia a serviço da so
ciedade, demonstrando que esse caminho pode e deve ser seguido 
pelo Brasil, pois creio que o insumo tecnologia é dos mais iele
vantes para a melhoria das nossas vantagens comparativas no con
texto da globalização da economia internacional. 

Ao visitar Dresden, cidade que foi totalmente destruída na 
II Guerrn Mundial e na qual morreram 140 mil civis, pude conhe
cer uma usina de geração elétrica com potência de 4ÚOMW, utili
zando gás nab.lraf numa central do tipo ciclo combinado, localiza
da dentro do- cenlro urbano, atendendo às condições de licencia
mento ambiental da Alemanha e demonstrando que o suprimento 
energético deve ser garaDI.ido através das diversas regiões do pla
neta e do desenvolvimento tecnológico disponível. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, o Brasil deve tuscar 
também intensificar o uso de usinas a gás natural, pois dispomos 
de material energético em diversas regiões. Pelo tempo de constru
ção reduzido e por requerer um volume de investimento menor, 
comparativamente com outras modalidades, essa opção poderá 
contribuir para atender a demanda crescente p:rr energia elétric.a, 
propiciando uma maior participação da iniciativa privada na gera
çio elétrica. 

Minha conclusão, em função do estudo do problema ener
gético brasileiro e observando o contexto intemaciolial, é a de que 
o Brasil deve adotar uma posição de maturidade em termos: de 
$laS possibilidades energéticas, quais sejam: 

- devemos ter uma visão ampla, no sentido de contemplar
mos todas as opções disponíveiS, principalmente aquelas que mini-
mizem nossa dependência energética; --

-não devemos permitir que o gargalo energético venha a li
mitar nosso crescitnento econômico e social; 

-devemos ter a cia.ra consciência de que, no panorama da 
globalizaçio- econômíca, vencer os desafios: tecnológicos é parte 
vital da nossa inseição competitiva nos mercados internacionais e, 
para tal, devemos dar a devida prioridade para o desenvolvimento 
tecnológico no campo nuclear. 

Sr. Presidente, dentro dessas recomendações, gostaria de si
mar meus Pares desta Casa sobre a construção de Angra rL · 

Tivemos a oportunidade de visitar o complexo nuclear de 
Angra dos Reis, composto pelas Usinas Nucleares W, Angra I (em 
opernção) e Angra II (em OODSlruçio) do Centro do Treinamento 
<bo Operadores e do Laborat6rio de Monitoraçio AmbientaL de 
propriedade de Fumas. 

Primeiramente, no contexto internacional a energia nuclear 
é a 3• fonte mais utilizada e a distrib.lição do total da energia elé
trica gerada. no mundo é a seguinte: 

carvão: 40%, bidrelétrica: 19%, ouclear. 17%, derivados de 
petróleo: li%, e gás: 13%. 

Quanto ao papel da energia nuclear, apesar de ter·se reduzi
do o ritmo de consl&Ução de novas centrais nucleares comparativa
meDte com as décadas passadas. hoje existem 435 usinas nucleares 
em operação e 55 usinas nucleares em construção em 18 países di
fen:ntes. 

No BrasiL de aconlo com o planejameDio da Eletrobris 
(Plano 2015), além da conclusão da Usina Nuclear de Angra II em 
1998, está prevista a enirnda em opemção de Angra m em 2005 e a 
coostruçãode duas ouo:as unidades de 1.300 MW até o ano de 2015. 

Este planejamento reflete uma política voltada para a cha
mada ''transição térmica". que significi a neCessidade de buscar a 
garantia do suprimento futuro de energia elétrica através de fontes 
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não hídr .... ,.,. ,-,,nsiderandt.l 4ue o _esgotamento deSsa fonte poderá 
se dar O.:·.~ll.:rr:<) dn ano 2015. 

[),•\'o.: ·;,•r observado que o Plano 2015 contempla a explora
ção de híJrclétricas localizadas na Região Amazónica, que, por as
pecto~ runbit"ntais. poderão não se viabilizar, o que implicará em 
uma 'r'!Visàl) vp]tada para a terrnoeletricidade. 

OuLws fatores difcrenciadores da situação brasileira em re
lação aos pai ses desenvolvidos, como, por exemplo, a França e a 
Alemanha, são a nossa taxa de crescimento econômico e o nosso 
consumo per capi ta de energia elétrica. 

Quanto às taxas de crescimento econôm.ico, no primeiro se
mestre de 1995. o PIB brasileiro cresceu 7,7% (IPEA), ocasionan
do um crcscunento de 8.4% no consumo de energia elétrica. Hoje, 
técnicos da EleLrobrás estão reavaliando a expectaúva de aumento 
do consumo de energia elétrica entre 6 a 7.5% anual nos próximos 
anos cm fl.!n·,·lo da retomada do crescimento económico, o que im
plicará c~namente numa revisão do Plano 2015, e possivelmente 
uma reavaliação do papel da energia nuclear. Considerando que os 
países desenvolvidos têm apÍ-esemado taxas de crescimento econó
mico bem mais modestas e já possuem parques geradores mais 
consolidados, cabe ao Brasil adotar uma política energética coe
rente com nossas necessidades de crescimento económico e social 

No que se refere ao consumo per capita, estima-se que en
tre lO a 20% da população brasileira não têm acesso à energia elé
trica e o consumo per capitado Brasil é de 1.450-kWb":Nos países 
ditos desenvolvidos, essa taxa se situa na "faixa entre 6.000 (Aus
trália) a 17.()(X) (Suécia). Mesmo entre países em desenvolvimen
to. o c-on~-umo é bem superior ao nosso. Argentina: 1.800 kwh, 
África do Sul: 3.C()Q kwh.- o qu_e_ é- preocupante, na medida em que 
consumo de energia elétrica é um dos _mais i~tes indicado
res- 6 s!tua..;ão social de urna nação. 

O ?rt\:.'Tesso físico global do empreendimento Angra II está 
estimadu em 71%, com 80% das obras civis concluídas, &2% do 
projeto de cngcnbaria executados e &5,5% dos equipamentos ad
quiridos. 

Atl.lalmente, está em andamento a licitação pública relativa 
à montagem eletromecâ.nica. que se constituirá oa última faso da 
construção da usina e permitirá a realiz.ação dos testes de operação 
ainda em 199& e sua entrada em opefação comercial- em junho de 
1g99, cOnstituindo-se na possibilidade mais favorável para agregar 
1300 MW firmes ao sistema elétrico SuVSudestê/Centro-Oesr.e. 

G)nsidcrando ainda o PPE !99511999- Programa Pluria
nual do Sr-tm de Energia ElétriCa em 1994::. O CUsto previsto ainda 
a _dese-m~,l~ar para a UTN Angra II alcança US$1.461.8 milhões 
no perinJn Jc 1995/20CIJ (preços dezembrt:Yl993), aí incluídos cus
tos da Qhr.l rrim ipal. carga de comb.Jstível e adminístra.ção de Fumas. 

Vrrifi•:J.-se que seu índice custo/benefício (US$35,&/MWb), 
considt'rmJ, ,1 que falta investir para concluir a usina, -é competi
tivo ç~Jm ,, , •L~t<> margmal de expansão do sistema dentro do hori-
zonte dt·<:c:-r::.d l USS38~0/'t-.1V.'b). --

Sr. f-Tcsidente. Sr-se Srs. Senadores, a construção desta usi
na, desde 1985, vínha-se desenvolvendo em um ritmo muito lento 
e antieconómico. em função das restrições Oiçamenta.ís do setor 
elétrico hr-asileiro, o que provocou um aumento expressivo nos 
seus (.;ustos, da mesma forma como ocorreu cOm outras obras pa
ralisadas dn setor. o que privoo o País de desfrutar da energia -que 
Angra II çxxieria já estar gerando. 

Com a aprovação pelo Congresso Nacional, no ano de 
l994. d~t tr:msferência dos recursos em moeda estrangeira de An
grc~ Ifl r,u·:1 Angra IT. no montarite de US$561,8 milliões. e a efeti. 

vação de acordo entre Fumas e Eletrobrás quanto aos recursos na
cionais, o empreendimento Angra n não só obteve a consolidação 
defJ.D.itiva das suas fontes de financiamento. como também obteve 
o aval político para sua conclusão, superando-se, dessa forma. a 
fase na qual não foi possível o desenvolvimento economicamente 
correto do empreendimento, exatamente pela r::arência de rea.~rsos 
necessários. 

Do ponto de '-'iSl:l ~nergético, Angra [I é a porta para o futu
ro, dentro da visão da complementação tétm.ica, que será necessá
ria no próxhno século e prinCipalmente na abertura da perspectiva 
de que o Brasil venha ter a possibilidade concreta de utilizar um 
das meios energéticos dos mais al::u:ndantes no nosso solo e subso
lo, que são as nossas reservas de urânio. reduzindo. desta forma. a 
dependência de combustível importado (as reservas brasileiras de 
urânio são da ordem de 300.00J toneladas · 11% do total do bloco 
ocidental. com apenas 1/3 do nosso território prospectado). 

Do ponto de vista tecnológico, o empreendimento repre
senta a inserção da indústria naciOnal num ramo de tecnologia 
avançada, o que permitirá a sedimentação de técnicas industrials 
de alto conteúdo tecnol6gico, utilização de rigorosos conceitos de 
qualidade e segurança e conseqUente ganho qualitativo para eo
freni.a:r a abertura dos mercados internacionais. 

Do ponto de vista regional. Angra ll representará uma redu
ção significatiVa da dependência energética do Estado -do Rio de 
Janeiro, e sua geração será de grande relevância para suportar os 
projetes estratégicos para a retomada do crescimemo económico 
do Estado. Além disso, o empreendimento gerará em média 7.()(X) 
empregos/ ano entre técnicos altamente especializados, operários 
tfletalúrgicos, da construção e do setor de serviços. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, dentro do quadro que 
apresentei, creio que cabe ao Congresso Nacional e particul.arriieD
te ao Senado Federal assumir responsabilidades claras, perante o 
problema energétiro nacional fiscalizando a CCll'Teta aplicação dos 
recursos cm;:amentários no camp::> energético e, em especial. asse
gurando os recursos necessários à conclusão de Angra II. 

Muito obrigado. 

DuranJe o discurso do Sr. Jona.r Pmlr.eiro, o Sr. 
Josi Eduardo Outra, Supl~nle d~ &cr~rárío. deixa a ca
deira da pruidincia, que i ocupada pdc Sr. Nabor J únWr. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) . Concedo a palavra 
ao Senador Joel de Hollanda. (Pausa) 

COncedo a palavrn ao Senador José Eduardo Dutta. 

O SR. JOSÉ EDU ARDO OUTRA (PT .SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. sem reviSão do oradt.x.) - Sr. Presidente. Sr-s e 
Srs-- Senadores, farei um breve pronunciamento sobre um projeto 
aprovado na Câmara dos Deputados.. na semana passada. que tra
mitoo em regime de urgência. Trata-se de um projeto de iniciativa 
Oo Presidente da República que ã1tera dispositivos da Lei n° 5:"540. 
de 28 de novembro de 1969, que regulamenta o processo de-esco
_lha dos _dirigentes universitários. 

Esse projeto signiftca um profundo retrocesso em relaçâo à 
luta da universidade brasileira pela sua autonomia e institui algu
mas medidas absolutamente dJ:aconianas, que, aparentemente, têm 
uma inspiração "paulista" eu "centri~ta". 

Peço desculpas aos Srs. SenadOres pela criação de mais um 
neologismo. 

O projeto estabelece que, no processo de eleição dos reito
res, diretores e vice-diretores de unidades universitárias, a porcen
tagem dos votos do corpo docente passaria a ser de 70% na eleição 
de dirigentes de universidades, enquanto os outros 30% seriam di-
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vididos pelas outras categorias que compõem a comunidade uni
versitária, a saber, os estudantes e os servidores. 

Deve-se regislrar que atualmente as próprias universidades 
estabelecem. de acordo com as suas especificidades e sua realida
de, o percentual que cada categoria representará" do ponto de vista 
da eleição dos dirigentes e de reitores. Por exemplo. a Universida
de de Pernambuco já -estabelece esse percentual que agora está 
previsto no projeto de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados, 
enquanto que a grande maioria das outras universidades estabelece 
uma representação paritária com 113 de professOres. 113 de esw
dantes e 113 de servidores. 

Deve-se registrar que. mesmo nesSe -processo de repre
sentação paritária, o voto do corpo doCente já possui um peso 
maior na medida em que o número de professores é bem menor do 
que o de servidores e o de alunos. 

O mais grave, onde repousa a nossa argumentação, é que o 
projeto tenha uma inspiração "paulista" oo "centrista11 na exigência 
de titulação para que as pessoas possam ocupar o-cargo de reitor, 
de diretor ou de vice-diretor à.as unidades universitárias. Caso essa 
aprovação aconteça, os candidaEOs terão que estar situados eillre os 
dois níveis maís elevados da carreira ou deverão possuir tittllo de 
douta. Sabemos que essa exigência de titulação não será proble
ma'em universtdades como a USP, Unicamp, a própria Universi
dade do Rio de Janeiro, enfim. as universidades nos centros mais 
avançados, mas, com certeza, será duvidoso para as universidades 
do Norte e do Nordeste. Inclusive o projeto prevê algo absurdo 
quando diz; 

Nos casos em que a instituição ou a unidade não 
contar com docentes nos dois níveis inais elevados da 
carreira ou que possuam tittllo de doutor em número su
ficierite -para ~comporem as listas trlplices, estas serão com
pletadas com docentes de ootras unidades ou institnição. 

Ou seja, mi. prátíca, as universidades do Norte e Nordeste 
terão que 11importar" professores do Sul e Sudeste para que pos
sam completar o quadro de candidatos a reitor ou a diretor das uni
dades. dos centros de cada universidade. 

Entendemos que esse projeto de lei do GOVerno ,procura 
normatizar de forma igualitáriã. uma realidade absolutamente desi
gual entre as diversas universidades Oras1leiras. E·.i gravidade des
se projeto repousa em m.ilior grau -ainda na medida em que o subs
titutivo da LDB do Senador Darcy Ribeiro, que já foi aprovado na 
Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania e «fue virá ao Ple
nário do Senado, não prevê a absoluta autonomia universitária, ao 
contrário do substitutivo do Senador Cid Saboia de carvalho. Por
tanto, esse projeto de lei de iniciativa do Presidente da República -
voltamos a friSai-- retrocede profundamente na autonomia univer
sitária: Esse projete foi aprovado na Câmara, onde tramitou em re
gime de urgência, e, aparentemente, o Governo tentará também 
aprovar esse mesmo regime nesta Casa. -

Fazemos um apelo aos lid,eres dos diversos partidos nesta 
Casa no seilfido de que esse projeto não tramite em regime de ur
gência no Senado Federal. que passe pela Comissão de Educação 
para que possa ser melhor apreciado, por entender que ele introduz 
distorções profundas no processo de escolha dos reitcres das uni
versidades, que não leva em consideração a desigualdade existente 
entre as diversas universidades federais do Brasil e, principalmen
te, retrocede no que diz respeito à autonomia_uuiversitária. 

Deve-se registrar que esse projeto já tem a oposição unâni
me da ANDIFES - Associação Naciánal dos Dirigentes de Institui
ções Federais- de Ensino Superior, que já se pri:iounciou contraria
mente justamente por esses argumentos que ·apreseritiinos neste 

pronunciamento. Esperamos que o Senado Federal. ao contráriC> d.:l. 
Câmara, não o aprove. 

Eram essas as palavras que gostaria de pronunciar, Sr. Pre
sidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) . Sobre a mesa. co

municação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário em exerrício, Se"riã. 
dor V a1mir Campelo. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidende, 
Comunico a Vossa Excelência que estive presente à Casa. 

nos dias 2, 4 e 7 de agosto último, n.ão tendo minha presença sido 
registrada pelo painel eletrônico do Plenário. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1995.- Senador Jíiiio 
-Campos.. 

O Sr. Naborlúnior:deixa a cadeira dapresidin· 
cia, que i ocupada pelo Sr. Josi Edu::zrdo Dutra, Su
pknl~ de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra). O exped;en
te lido vai à publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) · Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. um dos 
mais iiD.JX)rtantes eventos poüticos do ano teve lugar no flnal da 
semana passada em Rio Branco, Oipítaf do Estado do Acre. reu
niD.do representantes de todas as Assembléias Legislativas da Re
gião Amazónica e tendo como convidados especiais Ministros_ de 
Estado, Governadores, altos funcionários do Governo Federal e 
técnicos especializados nos graves problemas regionais. 

Ao-fma1 do .. conclave. denominado I Encontro das Assem· 
bléias Legislativas da Região Amazônica, foi aprovado por unaní
midade um documento que sintetizou os debates e suas conclusõ
es, a Carta de Integração Amazônica. ontem entregue ao Presiden
te da Re~blíca pelos Presidentes dos Legislativos Estaduais en
volvidos. É um relatório, ob~.tivo e completo, dos problemas que 
atormentam mais da metade do território nacional, contribuindo, 
ainda, para prejudicar os projetos de desenvolvimento económico 
e o progreSso social de todo o País. 

O Encontro foi aberto na quinta-feira, dia 31 de agosto, no 
Teatro Plãcido de Castro, em Rio Branco, e, logo ap6s as cerimô
nias protocolares, entrou-se rio temário indicado, com destaque 
para a integração regional. saídas para o Oceano Pacífico. probfe
mãtica energética. questão ambiental, problemas ligados aos ÍD· 
dios. desenvolvimento regional e outtos itens do mesmo nível. 
Dois Ministros - dos Transportes e da Agricultura - estiveram pre
sentes, enquanto fizeram-se representar as Pastas da Indústria e do 
Comércio, Minas e Energia e Meío Ambiente. As bancadas esta
duais amazónicas compareceram através dos delegados das res
pectivas Assembléias Legislativas, enquanto a Câmara dos Depu~ 
tados e o Senado Federal credenciaram Deputados e Senadores 
para participar e acompanhar os trabaJhos. 

Cumpre-me, agora. Como um desses delegados do Senado 
Federal, trazer o Relatério do Encontro, não apenas a mera presta
ção de coDlas da missão desempenhada, mas o lançamento das 
idéias e dos debates nos Anais e na consciência da Casa. -

Os trabalhos transcorreram em elevado níveL fugindo ao 
paroquialismo_e_ao regionalismo estéril. Todos os participantes en
fatizaram a necessidade de soluções voltadas não apenas para os 
aspectos localizados dos teniveis problemas da Amazônia; os 
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mesmos só serão resolvidos dentro do contexto nacional, integran
do-se aos interesses globais do País. Foi assim que o isolamento 
viãriçr da Amazônia se viu abordado no duplo enfoque das rodo
vias que pennitam tráfego de passageiros e de carga em seus ESta
dos e das estradas que permitírio ao Brasil o tão sonhado caminho 
direto para os portos da América Andina, particularmente o Peru. 
Lá está a alfonia da indústria, do comércio e da economia nacio
nais como um todo, livrando-nos dos entrepostos boje indispensá
veis nos Estados Unidos e no Panamá, ío-tf:tmed.iários qtie só fa
zem aumentar despesas e as distâncias nas relações econôm.icas 
com o Extremo Oriente 

A conferência do Ministro dos Transportes, Odacir Klein. 
despertou entusiasmo justamente por isso._ S. Ex• _fçi enfátiCQ _ao 
garantir que o Governo Federal vai liberar R$19 milhCies até o fi
nal de 1996. para asfaltar as BRs 317 e 364, sendo que a primeira 
parcela. de R$4 milhões, será entregue até dezembro próximo. 
Pode parecer pouco, mas isso representa 10% de todos os recursos 
reservados para a malha rodoviária nacional no ano Qlfe vem. 

O Ministro ck>s Tntnsportes, mostrando qu-e conhece os 
problemas de sua Pasta, detalhou que a rodovia BR-317 é conside
rada. boje, a saída mais viável para as costas do pacífico, servindo 
não apenas às grandes--indústrias, empresas mercantis e do Centro
Sul, mas até mesmo à Zona Franca de Manaus e às outras regiões 
do Norte-Nordeste, pois está em fase de implantação desde Lá
brea. no Amazonas, até Rio Branco - e da capital acteand segue no 
rumo de Brasiléia e Assis Brasil, conectando as fronteiras do Bra
sil com o Peru e a Bolívia. 

As palavras do Ministro dos Transportes ganhoo peso ain
da maior se considerarmos a afirmação de qile õ problema vem re
cebendo atenção conjunta de sua Pasta ~ do Itamaraty, pois exis
lem implicações. e até mesmo acordos internacioDais já celebrados 
com o Peru e outros países. voltados para a ligação rodoviária 
Atlântico/PacíficO. O Brasil, assim. estará assumindo sua obriga
ção de soberania e de cumprimento dos compromisso com os vizi
nhos. compromissos que atestam a complemenlaridade das econo
mias e dos interesses sociais sul-americanos. 

Tive, particularmente. a grata satisfação de_ acompanhar o 
Ministro Odacir Klein em seu deslocamento aéreO,- de Brasília a 
Rio Branco. Nessas horas. de diálogo ameno e produtivo, colhi de 
S. Ex• informações preciosas para a causa da int.êgia.ção nacional e 
do desenvolvimento sustentado da Amazônia, com a abertura de 
rotas de progresso que não impliquem necessariamente na destrui
ção do meio ambiente. 

O problema ambiental, aliás, t:iriibém foi destacado pelo 
Ministro da Agricultura, Senador José Eduardo-Andrade Vieira. e 
pelo representante do Ministro Gustavo Krause, Raimundo Cara
muro Bastos. que Ezetam imJX1rtantes Prôritin.Ciamentos-sobre essa 
questão, vital par!i qualquer projeto de desenvolvimento e ocupa
ção racional da Amazônia. 

O Ministro José Eduardo mostrou-se ecologista militante, 
citando os prêmios que recebeu em nome das empresas que dirige, 
justamente por essa diretriz no desenvOIVímentO de seus negócios. 
Rejeitou. t<Xiavia, a ação de grupos radicais e irracionais, que bus
caro prejudicar a indispensável ligação rodoviária entre os Ocea
nos Atlântico e Pacífico . rota que tem no Acre seu principal en
troncamento. pois naquele Estado se unem as vias- oriuildas do 
Norte-Nordeste e as 00 Centro-Sul. como já se disse. 

O Micistro da Agricultura foi particularmente aplaudido ao 
explicitar sua repulsa àqueles que. uavestidos de presetvacton.is
tas, servem apenas ao~ intert"sses alienígenas, corno se viu nos 
tempos do Presidente George Bush. governante amencano que 

pessoalmente se empenhou junto ao Japão para que os asiáticos 
não ftnanciassem a abertura da estrada interoceânica da América 
do Sul. O Senador· José Eduardo, corajosa e democraiicamente, 
apontou a importância dessa ligação pUa que o Brasil po·;sa es
coar suas safras de cereais e importar insumos destinados não ape· 
nas à agricultura · sua área oficial -. mas a todas as atividades pro
dutivas e àquelas voltadas ao bem-estar social coletivo. 

O próprio Presidente da República está comprometido com 
essa ligação, segundo o Ministro da Agricultura, que a.lumou: 
"esse é um compromisso do Presidente Fernando Henrique Cã.rdo
so com os povos amazônicos!", porque todo o País será beneficia~ 
do ao se tomar mais competitivo frente aos Estados Unidos e à 
Europa. Mas alertou que "tem muita gente no exterior tentando 
impedir essa ligação". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o I Encontro das As
sembléias Legislativas Amazónicas está fadado a entrar para a 
História do Brasil como um dos mais importantes momentos de 
sua emancipação econôm:íca, marco' do progresso social e culrural 
da Região. A brilhante cOOI'denação do evento. liderada pelos De
putados Estaduais 1 oão Correia e Márcio Bittar, não permitiu que 
proble~ me_nores ou divet:gências político-p~atidárias viessem a 
empaná-lo. E quando se pronunciaram de maneira mais flllDe, fi. 
zeram-no com elegância e objetividade, marcando posição e propi
ciando aos interlocutores a sinceridade que só os grandes homens 
sabem mostrar. 

Foi com essa autoridade moral que o Dep.Jtado João Cor
reia. l 0 Secretário da Assembléia Legislativa do Estado do Acre. 
declarou, na abertura do encontro: "a Ama.zôoia está hoje entregue 
à própria sorte. O Governo parece ter esquecido os 20 milhões de 
habitantes da Região- mas a Amazônia não é um vazio~ O Gover
no tem uma díVida Com a Região e precisa pagá-la". 

E o Presidente da Aleac, Dep.ttado César Messias. COO· 

cluiu as reivi.ndíc<tções dp Estado e da Região: "devemos, a partir 
deste Encontro. somar esforços e garantir os recursos necessários 
para assegurarmos a soberania da Amazônia e a sobrevivência de 
seus çovos". 

Os Representantes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal também tiveram importante atuação no Encontro. Foram 
delegados pelas duas Casas, respectivamente, os Deputados Mauri 
Sérgio, Carlos Ainon e Ronivon Santiago e os Senadores Nabor 
l!Ío,íor e Flaviano Melo. Merecem destaque, neste breve registro, 
as palavras do Deputado Mauri Sérgio, que, em ampló e bem fLm
damentado pronunciamento. cobmu mais atitudes e menos relató
rios. pois "as estradas já estão com seus traçados formados; não 
existe nenhuma obra de desmatamento a ser feita -então, não há o 
que se falar em impacto ambielllal para impedir a execução di tão 
importante obra", que resultará no encurtamento das distânciãS em 
mais de sete mil milhas. quase 12 mil quilômetros. 

Apelou Mauri Sérgio para que se esqueçam as lutaS ideoió
gicas· e posições politicas. mesmo porque "pelo lado do governo 
peruano existe uma comprovada ação rodoviária. procurando as
faltar o trecho percorrido em seu território até o porto de Do. no 
Pacífico". E destacou a presença. n_o Encontro. do Embaixador do 
Peru no Brasil, Sr. Alejandro Gordilio Fernandez. o que comprova 
o interesse daquele país de se t.ra.nsformar em termínal poitUário 
do Brasil no outro oceano. unindo-o ao Atlântico. 

Mas o problema político das pressões exógenas existe e não 
pode ser menosprezado, conforme explicou o Senad._or e ex-Gover. 
nador Flaviano Melo. ele mesmo vítima dessas explorações_ mal· 
intencionadas que procuram impedir a aberwra da rota para o Pa
cífico. Em importante entrevista ao jornal A Çazeta. num d~_in· 
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tervalos do Encontro. Flaviano inforn;1ou que o Japão começa a 
reagir efetivamente contra as pressões dos Estados Unidos e de se~ 
tores europeus; os primeiros projetes viáveís de fmanciamento ex-
temo estão vindo de Tóquio, através de entidades como o Fundo 
de Cooperação Econômica (OECF), mas isso -não quer dizer que o 
processo vai ser fáciL Ouçari:J.OS as palavras de Flaviano Melo, 
com sua autoridade de Senador e sua experiência de ex-Governa~ 
dor: "eu mesmo, quando governava o Acre, estive no Japão em 
busca de recursos para a estrada; mantive encontro com a direção 
da OECF, que se interessou em fmanciá~la ~ mas as negociações 
não foraru concretizadas por pressão dos Estados Unidos, que não 
têm interesse na obra. por temerem a queda nas suas exportações 
para os mer1:ados asiáticos. perda que fatalmente ocorrerá quando 
o Brasil tiver sua própria base no Pacífico". 

Mas o Brasil precisa estar atento para os dois aspectos des
sa questão: a carência de recursos internos nos obriga, realmente, a 
buscar financiamentos no Exterior - mas ilão podemos ficar iner
tes, contando com esse dinheiro porque é evidente a_gran.de força 
que os interesses confrari~s farão contra eles. A advertência e a 
experiência que eu próprio, tãD:ibém como ex--Governador do 
Acre, e o Senador Flaviano Melo colhemos. não permitem dúvidas 
ou tergivct1J.3.ções: o alvo é o mercado asiático que representa 60% 
da. população mundial um formidável contingente com sérios pro
blemas de abastecimento alimentar, de produtos e de serviços de 
que dispomos em aOOndância. A entrada do Brasil com força total 
nesse gigantesco sorvedouro significará rii:õã concorrêiicia difícil 
de suportar pelos produt= da América do Noruo e da Emupa, pois 
nossas condições de competitividade crescerão significativamente. 

É bom que os técnicos do MiniStério- dos Transportes este
jam atentos a esses números, porque eles exigirão um piSo aSfálti
s:o m11ito r:D.ais sólido, t,al será o tráfego de gigantescas carretas ato
peladas de soja, milho, arroz. sorgo e outros cereais colhidos no 
Planalto Central e na Amazônia Oriental, beni coD:io Os minérios -
de Carajás e outras províncias produtóras·n:as fugioes Norte e Cen
tro-Oeste, principalmente ~ e a contrapartida também será grandio
sa. com o aparte de veículos, máquinas. produtos de alta tecnolo
gia e outros itens da extensa pauta boje oferecida pelos chamados 
''Tigres Asiáticos''. 

A enunciação dos temas e dos debates promovidos no En
contro de Assembléias Legislativas da Amazônia já comprova a 
importância do evento. Suas conclusões se encontram na Carta de 
Integração Amazônica. Cujos principais itens consagram, justa
mente, as duas grandes preocupações regi~:_ a implanraçã_o_ de 
um modelo de desenvolvimento não-predatório e participativo, ao 
lado da concretização da saída rodoviária paia o Pacifico - posição 
defendida tanto pelos repn:sentantes dos Estados da Amazônia 
quanto pelos Mioi.stros de Estado. que. inclusive, lembraram ser 
''tal altemativa a mais importante: do ponlo de vista econõmico e 
geopolítico, constando, inclusive, do Plano de Governo Fernando 
Henrique Cardoso". 

Merece atenciosa leitura. igualmente, a infonnação de que o 
Governo Federal está empenhado em buscar soluções efetivas para 
outro problema. uma barreira para o progresso e o bem-estar so
cial na Amazônia: a carência de energia elétrica. que prejudica 
desde as capitais até as comunidades interioranas. Foi particular· 
mente bem recebido, nesse caso, o pronunciamento do Diretor de 
Operações da Eletronorte. A.llf.&úo Baima Júnior. que representou 
o Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito. 

Para que a Casa e a Nação tomem conhecimento desse va
lioso e decisivo documento. solicito a V. Ex• que permita sua in
serção nos Anais. como parte integrante do presente discurso, qlie 

procura resgatar e defmir. em bases conscientes e construtivaS. o 
muito que foi feito no Encontro de Rio Branco, que reuniu as As
sembléias Legislativas da Amazônia. representantes do Congresso 
Nacional e Ministros de Estado. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NA
BOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO, 

CARTA DA INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA 

I Encontro das Assembléias Legislativas da Região AmazôniCa 

A busca de soluções amazônicas para os problemas enfren
tados pela região faz emergir, a cada passo. uma geração de cida
dãos ansiosos pela igualdade de tratamento na mesa da cidadariia 
brasileira. 

Com essa motivação, parlamentares estaduais. federais, se
nadores, ministros, governadores de estado, e demais autoridades, 
além do Embaixador do Peru no Brasil. reuniram-se em Rio Bran
co-Acre nos dias 31-S a 1-9-95. para o I Encontro das Assembléias 
Legislativas da Região Amazónica. O evento fez ecoar a voz insa
tisfeita dos amazônidas pelo tratamento discriminatório com rela
ção a iD.vestimentos na região, promovido pelo Governo Federal 
ao longo da história regional. 

Na oportunidade, parlamentares dos Estados do Acre.. Ama
pá. Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Pará. 
Rondônia. Roraima e Tocantins. bem como o Embaixador do Peru 
no Brasil, foram unânimes em defender a saída do Brasil para os 
portos do Pacífico, através do Acre. como a saida mais brasileira 
de todas, que permitirá a ligação do Brasil a si mesmo, além de ser 
a que mais atenção tem recebido JX>r parte do Governo Peruano. A 
mesma posição foi defendida pelo Ministro da Agricultura. do 
_Abastecimento e da Reforma Agrária e pelo Ministro dos Trans. 
portes, ressaltandd que ta' alternativa é a mais importante do ponto 
de vista ecoo.ômico e geopolítico, -constando inclusive do plano de 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Reaíuniã.ndo o comPromiSso com os cidadãos da região, os 
parlamentares amazônicos defendem a viabilização de um modelo 
de desenvolvimento, não predatório, participativo e que consiga 
atender às demandas regionais por melhores níveis de vida. Exi
gem soluções de curto, médio e longo prazos para o grave proble· 
ma da oferta de energia na região, superando um importante fator 
de limitação do processo de crescimento económico, através do 
planejamento e implementação de altemaiivas energéticas queres
peitem as especificações regionais e -atendam às demandas do Pla
no de Desenvolvimento Regional. 

Estabeleceram como prioridades regionais: 

- a conclusão do Zoneamento Ecológíco-Econômico. e com 
base neste, a elaboração e implementação do ordenamento tenito
rial dos Estados da região~ 

- a detna.reaç:ão e implantação das Reservas lndígellã-S.--Ex
trativistas e demais áreas protegidas, ao tempo em que se promova 
a revisão dos casos necessários; 

- o estabelecimento e implantação de uma politica agrícola 
que favoreça a produção de alimentos, com o uso de técnicas mo
dernas apropriadas à região, provocando o abandono de técnicas 
ultrapassadas que têm nas queimadas, o principal exemplo; 

-a implementação da reforma agrária; 

- o estabelecimento e implantação de uma política de de-
senvolvimento industrial que permita a industrialização de maté
rias-primas regionais na própria Amazôni~ 
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- A renegociação do pagameoto da dívida externa dos Esta· 
dos amazónicos, reduzindO O comprometimento da receita dos 
aOJ.ais 11% para 7%, sendo a diferença destinada ao fUJa.Õ.damento 
do Plano de Desenvolvimento Regional; 

- a realização da reforma mineral. com a nwdança da legis
lação vigente, possibilitando que os pequenos e médios minerado
res tenham acesso aos títulos minerârios; 

Os participantes do 1 o Encontro das Assembléias Legislati
vas da Regi.io Amazónica fora to uriâri:il::DCS em reconhecer a neces
sidade da união e~ os segmentos sociais interessados na cons
trução ~gional. Assim, defendem a imediata instalação do F6rum 
Amazónico, instância politica que reunicl. os Governadores, Sena
dores. Deputados Federais. Deputados Estaduais, Prefeitos e Ve
readores da região para, em conjunto com a sociedade, debater os 
temas de interesse reglonal e viabilizar junto ao Governo Federal a 
resolução dos problemas levantados. 

Ratificam a importância de eventos dessa natureza. ao tem
po em que propõem a realização do II Encontro das· Assembléias 
Legislativas da Região AmaZônica, e aceitam o desafio de debater 
um Projeto Regional de Desenvolvimento demonstrando que o pa
pel do Poder Legislativo moderno transcende à formulação de 
Leis, podendo ser o agente imp1lsionador da vontade e sobeiania 
azriazônicas. 

sões de pobreza !êm surgido pelo decünio de atívidades intensivas 
de mão de obra. -

É bem verdade que o Rio Grande do Sul nunca fOf"rCferên· 
c ia quando se trata de desequih"brios regionais e pessoais de renda. 
Mas o Estado não foge à regra do surgimento de novas áreas de
primidas pelo desemprego. Estive, por exemplo, há poucos dias na 
região de Pelotas, parte sul do Estado, áiea tndicional de produ
ção de frutas e conhecida pela sua indúsrria conserveira que sem
pre se notabilizoo pela geração de empregos. Para se ter uma idéia 
da importância desta atividade, segundo dados fornecidos pelo 
Sindicato da lndústria de Doces e COnservas Alimentícias de Pelo
tas, um em cada 31 habitantes da região estavam, há pouco tempo. 
empregados na indústria de aljmenlos. Isso significava a m<!-li alta 
proporção de empregos por agroindústria no RiO Grande do Sul. 

Mas. as informações mais recentes são polCO alentadoras. 
Alguns dados são auto-e_xplicativos: das 40 fábricas existentes em 
1980 restaram 18. Com isso, o número de empregados safriSias e 
efetivos de 21300 para 3.800, no mesmo periodo. Se som.a.dàs as 
latas de pêssego, aspargo e morango prcduzidas há 15 anos. cbe
gava·se aos 56 milhões, reduzidas para., apenas, um terço no últi
mo ano. 

Como atividade integrada. a menor produção da indústria 
conserveira da microrregião de Pelotas foi acompanhada por uma 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) _ Os Srs. Se- diminuição drástica do número de produtores rurais. Dos 12.000 
nadores Pedro Simon, Flaviano Melo, Edison Lobão e Guilherme existentes em 1980 IUtam pouco mais de 3.(X)().Isso significa que 
Palmeira enviaram discursos à Mesa, para serem JXJblicados na apenas utn em cada quatro produtores permanece em uma ativida
fcxma do disposto no art 203_do Regimento Interno. de que significa culo.ua em duplo sentido: cultivo e cultural. Todos 

sabem que á falsa a mobilidade do produtoc e do trabalhador na 
S. Ex"'s serão atendidos. mudança de atividade prcxlutivL A longa experiência adquirida 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sr. Presidente. Sr's durante anos de trabalho no campo e herdada de pai para filho de 

ec Srs. Senadores, a impn:nsa internacional dCu deitaque, nos últi- nada vale iiõs andaimes da construção civil. Menos comida no 
mos dias. a uma notícia que deve induzir à -reflexão os forn:rulado- campo, m.aioi oferta de mão-de-obra. menore~ salários ã &irar a 
res de políticas públicas no Brasil: o país possui indicadores que o roleta da pobreza.~ ·-
colocam na base dº pedestal das desigualdades de distribuição de Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. se os números negati
renda do planeta. Traduzindo: é aqui onde a diferença entre ricos e vos do diagnóstico são preocupantes, as ações necessárias para :re,.. 

peixes é maioc. Perdemos com muitos corpos-(ou ~tômagos) de verter a tendência recessiva da Região Sul do Rio Grande não-exi· 
desvantagem para Botswana,. o último colocado na úhima ~isa.. gem maiores esforços. 

O brasileiro fá Se acostumou a associar as informações~ Em primeiro lugar. na indústria conserveira -0 País exporta 
bre desequilíbrios ~giooais de renda ·às mazelas do Nordeste e _so- impostos e importa subsídios.Não é à toa que, nos últimos três 
bre desequilíbrios pessoais aos milhões de faveladol, principal- ·anos, decuplicamos nossa importação de pêssegos da Grécia~En· 
mente de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a fome, a miséria. a quanto aqui a incidência de _impostos na cadeia produtiva chega a 
prostituição e o crime são a marca registrada-- de um país que, ao 42,8%, lá e em outros paises a exportação é incentivada, as práli~ 
longo dos anos, excluiu parte significativa,de sua população dos cas de dumpi.ug, não são fatOs raros e outros artificialismos são 
ganhos do desenvolvimento. . . pfâúcados para garrotear produtos comO oS do Rio Grande do SuL 

São poucos os anali~ que procuram entender que a reali- Basta, no caso, o Brasil colocar em prática os instrumentos legais 
dade nordestina {oo do Jequitínbonha oo do Vale do Ribeira) é de que dispõe. 
uma das faces de uma mesma moeda que inclui os favelados cario- 0 Governo do EstadÕ do Rio Grande do Sul ao avaliar os 
cas, paulistas w outros tantos que se aglomeram nas periferias de resultados esperados com 0 incremento da produçio da microrre~ 
nossas cidades. São todos Se"·erinos que, em linguagem típi~ da gião de Pelotas irá, com certeza, adorar medidas fiscais ao seu ai
estatística. reforçam os desvios e descaracterizam as médias. E ta- cance, a exemplo do que já ocorre em outros Estados brasileiros. É 
manha a distância entre ricos e p:>bres que os valores m&iios, ser- preciso considerar que se trata de atividades que se utilizam de 
vem, apenas, para ilustrar exercícios de ficção. - matéria prima perecível e cujo ciclo de produção se concentra em. 

Mas, as médias brasileiras não escamoteiam apenas o agres- apenas, dois meses do ano. Isto significa a necessidade de estoca
te e a favela. Outras regiões e ootras populações têm engrossado g~ chlrante os restantes dez meses. Como se sabe que nem ataca
as flleiras deste país rico, de pobres. Poc outro lado, tantos e tão distas nem supermercadistas estão dispostos a manter estoques, a 
generosos são os nossos recursos naturais que os esforços exigidos atividade fica a cargo dos próprios produtores. 
para transformar essa realidade são ínfliilos se -Comparados com as Os recursos fmanceiros necessários são relativamente pe· 
respostas que podem resultar de decisões políticas acertadas. quenos se coosiderado _o retomo previsto. Além disto. os agricul· 

O país--precísi, urgentemente. de priorizar ações que maxi- tores e os produtores de conserva não pleiteiam qualquer imp.:>r-
mizem a geração de empregos. E. contraditoriamente, novos boi- tância a fundo perdido. O que se espera é a abertura de créditos es-
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pedais, com encargos fmanc.eiros compaú-veiS com a atividade e 
com o tamanho dos produlOres. 

Atendido o pleito, é promessa dos produtores da microrre
gião de Pelotas a relOmada do desenvol":'imenlO com o conseqüen
te retomo às atividades rurais e agroindustriais de 20.(X)() trabalha
dores nos próximos 5 a.nos. 

São estas as considerações sobre uma região que não pos
sui qualquer característica que possa identificá-la comO vazio eco
nómico. A noção de espaço perde. portanto. a sua importância f'lSi
ca. mas cresce, sobremaneira, a sua dimensão política. A popula
ção da microrregião da Pelotas. é também. conserveira de seu po
tencial de trabalho e de luta. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC)- Sr. Presidente, 

S~s e Srs. Senadores, nos últimos dias 31 de agosto e 1 o de setem
bro. participei; juntamente com o Senador Nabor Júnior, como 
representantes desta Casa. do I Encontro das Assembléias Legisla
tivas da Amazônia. realizado em Rio Branco, no Acti. 

O encontro reuniu os Min.iShus dos Transportes, Odacir 
Klein, e da Agricultura, Andrade Vieirn., governadores. parlamen
tares e outras autoridades regionais, além do Embaixador do Peru. 
Alexandro Gordillo. e teve por objetivo a lxlsca de soluções para a 
região, discutindo desde questões ambientais e indígenas à proble
mática energética e, principalmente, a ligação do Brasil com o Pa
cífico. atravéS do acre e via Peru. 

Costumo dizer que só quem vive na Arriãzônia sabe o quan
to é dificil sobreviver nela. Assim, toda e qualquer ação a ela des
tinada, somente alcançará com sucesso os seus objctivos se basea· 
da na realidade local e na vontade dos seus habitantes, que an
seiam por dizerem o que querem e preCisam paxa a região. 

E no momento em que represenla.Dtes da Amazônia se reÚ· 
nem para discutir entre sí e com autoridades federais alternativas 
para a região, ~nascem as nossas esperiiDÇas de ver alcançado o 
nosso objetivo principal, que é o desenvolvimento regional combina
do à preservação do meio ambiente com o bem-estar da popilação. 

S6 este aSpecto resume a grande- importânCii ao- encontro, 
que resultou na Carta de Integração da Amazônia, entregue pelos 
presidentes das Assembléias Legislativas da Amazônia ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. · 

A Carta faz referência à discrinÜnação. com que a região 
vem sendo tratada ao longo de sua história pelo Governo Federal: 
defende a viabilização de um modelo de desenvolvimento não pre
datório e participativo que promOva mellioreS níveis de vida: exige 
solução para o problema energético local e esta.beleee as seguintes 
prioridades regionais: --

- a conclusão do zoneamento ecológico:.econômico e, com 
base neste, a elaboração e implementação do ordenamento territo
rial dos Estados da região: 

-a demarcação e implanu.ção das Reservas Indígenas, Ex
trativistas e demais áreas protegidas, além da revisão dos casos ne-
cessários;- -

- o estabelecimento e implementação de uma política 
agrícola que favoreça a produção de alimentos, com o uso de 
técnicas modernas e apropriadas para a região, provocando o 
abandono de técnicas ultrapassadas e que têm nas queimadas o 
principal exemplo; 

-a implementação da reforma agrãria; 

- o estabelecimento e implantação de uma JX)lítica de de-
senvolvimento indnstrial que permita a industrialização de maté
rias prima,s regionais na Amazônia; 

-a renegociação do pagamento da ctivida externa dos Esta
dos Amazónicos. reduzindo o comprometimento da receita dos 
atuais 11% pan. 7%. sendo a diferença destinada ao flDaDciai:nento 
do Plano de Desenvolvimento Regional; 

- a Iealização da reforma mineral, com a mudança na le",&is· 
lação vigente. possibilitando que os pequenos e médios minera:do
res tenham acesso aos títulos m.i.nerários. 

O documento defende também a instalação imediata do 
"Forum amazónico, reunindo novamente representantes da região 
para. em conjunlO com a sociedade, discutir os temas de interesse 
regional e viabilizar as soluções junto ao_ Governo Federal. além 
da realização de novo encontro desta natureza visandO o debate-de 
um projeto de desenvolvimento regional, em data e local a serem 
defmidos. 

A "Carta da Integração Amazônica" trata ainda sobre a saí
da do Brasil para o Pacífico através do Acre e Via Peru, defmida 
como a "mais brasileira de todas", por permitir a ligação do Brasil 
a si mesmo, e ser a que mais atenção tem recebido por parte do 
Governo peruano, conla.Ddo ainda com a defesa dos Ministros _dos 
Transportes, Odacir Klein, e da Agriculn.na, Andrade Vieira, que 
afn-main ser esta rodovia_ a mais ÍII!portaJ:ll.e 4o ponto de vista eco
nômico e geopolítico, constando inclusive no plano de governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

São assuntos -Ílil.portantes e que, espero. sejam urgente e 
definitivamente con.Cretiz.a.dos. uma vez -qUe a ·grande maioria dos 
temas abordados há muito vem sendo debatidos sem que soluções 
definitivas sejam viabili;udas. 

Eu mesmo. quando assumi o Governo do Acre. em 1987. 
já defendia. JXli exemplo, a utilização sust_entada dos nossos recur
sos natllrais. Por entender que desta forma conseguiríamos o de
senvolvimento regional sem causar prejuízos ambientais. E por 
perceber que a c;onsciência ambientalista que se consolidava no 
Primeiro Jvfundo fatalmente logo chegaria ao Brasil. e nós precisá· 
vamos es[M preparados. 

Comecei, então, a preparar essa nova 6tica a respeito da re· 
gião~ Abri os debates a respeito do assunto envolvendo organis
mos ambientais locais, nacionais e internacionais, criei e fortaleci 
órgãos ambientais e de pesquisa e iniciei uma Série de ati v idades ~ 
como o zoneainento econômico-ecol6gico re_gional e a um esfocço 
sério de pesquisas para defmir um modelo .de utilização racional 
da floresta e a~ do desenvolvimento sustentado da reg:WJ. 

Hoje, porém, projetes neste sentido estão parados. E, passa
d6S quase 1 O anos, nada existe -de concreto, para a efetiva promo
ção do desenvolvimento sustentado da Amazônia. E enquanto os 
debates se sucedem, a ocupação desordenada. os desmatamentos e 
as quetmadas avançam. 

A cortina de fumaça que existe atualmente em boa parte dos 
Estados amazônicos, que tanto prejudica os habitantes locais, ge
rando mal-estar, doenças respirat6rias e dificultando até os vôos 
de aeronaves para a região, exemplificam bem a situação. 

Em meio a esse quadro. temos uma população carente de 
obras de infra-estrotllra, principalmente de rodovias sem as quais 
todo e qualquer projeto de desenvolvimento da região está inviabi
lizado. 

No Acre, por exemplo, os Municípios, em sua maioria;:per
manecem isOlados porque as BRs-364 e 317 - as únicas rodovias 
federais existentes no Estado e que interligam todos os Municípios. 
- não têm o seu asfaltamento concluído. 

E as informações a este respeito não são boas. Segundo o 
Ministro dos Transportes, Odacir Klein. este ano o Acre receberá 
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para manutenção e pavimentação das suas estradas, apenas 4 ml
lhões de reais, uma. quantia irrisória. Além ·disso, segundo disse. 
em 1996 o Minisikíó-dos Transportes s6 disporá de 13 milhões de 
reais pam atender todas as estradas do País. 

A própria salda pora o Paclflcó ~(q.lese~Wnsuttil-natlR~ 
317), pela qual há muito venho lutando, dlegando a fazer seu es
rudo de viabilidade econômica e impactO ambiental durante o meu 
govemo. não tem nacla de concreto para a sua viabilízação. 

Muito já se disse sobre a Yiabilidade e importincia. Em re
sumo, enanta em média 4 mil milhas as distâncias que os produ
tos brasileiros petwuem para alcançar os mercados da Orla do Pa
cifico, com expressiva nxiução de rustos e aumento de seu poder 
de competitividade, além da expansão comercial para o próprio 
mercado .mdino, tendo apenas o Peru um mercado com 22 milhõ
es de babitanles. 

É um& estrada que já existe oo Brasil- e no Peru, países que 
já a.ssinliiiil-íDclusive, acordo visando a coricretizaÇão da obras 
mas, na sua maior parte, co9tinua dependendo da vontade política 
do govemo bmsileiro. 

Me5IDO coostando do plano do Go-t_emo Federal, o Presi
denle Fernando Hemique Cardoso rulo define a rota. Alega rulo 
dispor do estudo da sua viabilidade econômica. Pode usar como 
base o que já realizei. Ou fazer ootro. Vai tirar a dúvida que nós, 
defensores da estrada., não temos. E, se realmente quiser fazer essa 
nova rota, retomará as oe"gociações neste sentido com o Peru e, na 
falta. de :recmsos internos, buscará financiamentos externos. 

Existem alegações de que os países integrimtes dó~ Grupo 
dos 7, jamais avalizará fmanciamentos de seus organismos de de
senvolvimento para esta rodovia, porque está em jogo o cobiçado 
mercado asiátici:) e. a eles, não inleressa tornar os produEOs brasi-
1eíros competitivoS naqUela regiio. 

Coocor:do plenamente. A~ porque sou testen:iili::ibã:- Cleste 
tipo de pressão por parte dos Estados Unidos contra a mesma es
trada. Todavia, existe solução. E está no p;:optiO mercado asiático, 
a quem realmente interessa produtos mais baratos, tendo em vista 
que abriga 62% da população da terra e tem fomo de griíos. 

Segundo o próprio Ministro das Relações Ex~erioces, Luiz 
Felipe LamJftia. entidades fli18llCeims japoOCSas~ ·eomo ·o fundo 
de Coopenção Econômica (DECF) ·estio abert4s à concessão de 
novos cmpr&timos ao BrasiL 

É uma instituição fmarceira quC já demonstrou interesse em 
fmanciar a obra na época em que eu govemaya o Acre e estive no 
Japio em busca de Ímancia.mento& pam Ã- estnada; As negociações 
s6 nio fcnm conaetizadaa por pn:ssio dos Estados Unidos - a 
quem a rodovia nlo imeressa porque l.Coic a concreta queda nas 
suas exportações, eapecialmen~e de grãoa, que fatalmenle ocorrerá 
com a saída brasileira pua o Pacífico. - -

Naquela ~ os Esta.dos Unidos usou com estratégia o 
disan-so ecológico. 

Hoje, porém. já eüste no Bruil maior e5Clarecimento a este 
=peito. Cabe ao Brasil, trovar consci&tcia e competência para 
cooseguir o fmanciamento. - -

A nós, da Ama.zônia. cabe entender que o debate intemacio-
... nal que se estabeleceu a tudo o que diz respeito da Amazônia, a 

parte, o fato de serem marcados por boas intenções, não raro se 
expmssam attavés de falsos argumentos e também se refletem 
num conflito de desejos: de um lado o que o mundo desenvolvido 
quer para a região. De outro, a maneira como nós amazõnidas. 
projetamos para o nosso futuro e nã.o podelll05 jamais abrir mão 
do direito inquCstiooável de indicar o caminho que desejamos tri.Ib.ar. 

Louvo. portanto, a iniciativa da Assembléia Legislativa do 
Acre e a participação dos representantes das demais Assembléias 
Legislativas da região. autoridades e demais convidados que reuo.i
dos no Acre, deram demonstração inequívoca da vOntade de viabi
liZAr alternativas para o correto desenvolvimento económico. cul
tural e social da Amazônia. partindo da realidade e da vontade do 
seu povo. 

Muito obrigado! 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores. apresentei em 1989 Projeto de Lei que"-ganhõu o 
número 155 no Senado Federal disp::mdo sobre a participação dos 
trabalhadores no lucros das empresas. O assunto não é novo. é 
tema de discussão que atravessa décadas. O preceito constitucional 
que concede aos trabalhadores participação nos resultados fman
ceiros das empresas existe há quarenta e nove anos. Já constava do 
texto da Constituição de 1946. A participação dos trabalhadores na 
gestão das empresas é norma consticucional desde a Constituição 
de 1967. · . 

Nenhum dos dois preceitos teve aplicação prática- p:>r falta 
de regulamentação. Houve mais de setenta projetos desde 1946, 
mas eles não prosperaram JXrr inviabilidades diversas. A maioria 
deles estabelecia fórmulas rigidas de participação, que nãa se en
quadravam na manei:nt de trnbalhar e na organização das empre
sas. Outros projetos foram inspirados na idéía de suplementação 
salarial aos empregados. onerosa para as empresas tanto de manei
ra direta, quanto no reflexo que provocariam nos encargos sociais 
e tributários. 

A idéia da participação dos trabalhadores nos lucros das 
empresas ainda não foi bem assimilada no Brasil. OS empregado
res, na sua maioria. olham com desconflança esse instituto.. Os 
representantes dos trabalbadores temem que a adoção de mecanis
mos de participação nos lucros funcione como um anestésico na
luta por maiores direitos. Nos países capitalistas mais avançados, a 
participação tende a ser entendida como a forma de atribuir ao tra
balho a sua parte no resultado da atividade criadora de riquezas. ao 
lado do capital. ' 

Estamos. então, Sr. Presidente, Sn. Senadores. praticamen
te na estaca zero em matéria de participação dos trabalhadores no . 
lucro das empresas. Diante dessa realidade, apresentei. em 1989, o 
Projeto de Lei que regulamenta a matéria, mas deixa às partes inte
ressadas - empregadores e empregados - espaço para negociar a 
forma de participação~ No_~tanlo, o Projeto de Lei obriga a que 
todo empregador cumpra o preceito de dar participação aos traba
lhadores. 

A liberdade se refere ao quantum e ao modus da participa. 
ção, que deverão ser negociados para atender aos düerenleS-iilte-

= resses em jogo e das peculiaiidades das cliversas atividades econó
micas. O Projeto assegura os meios de iofon:n3ção, capazes dC · 
sustentar a fiscalj.zação dos empregados e também garante a-flex.i
bilidade dos acOrdos no tempO; por intermédio das revisõCS-adm.i. 
tidas mesmO dentro do periodo de vigência. Esse Projeto de Lei, 
Sr. Presidente. Srs. Senadores. apresenr.ei na Sala de Sessões do 
Senado Federal no dia dezenove de j.mbo de 1989. 

Desde aquele dia até boje. o Projeto de Lei foi examinado 
por diversas comissões no Senado Federal. Teve o apoio explícito 
dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel. Na 
ocasião, o Projeto, já em forma de substitutivo. foi analisado. vota
do e aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal em 
catorze de dezembro de 1989. Em seguida foi encaminhado à Câ
mara dos Deputados. Naquela Casa, Sr. Presidente. Srs. &nada
res, ele está tramitando por diversas Comissões desde 1990~ Em 
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trinta de novembro dC- 1994 foi apwVado -na Comissão de Finanças 
e Trirutação. com parecer do Relator, Dqutado Manoel Castro. 

O relator. Dep.~tado Manoel Castro, lembra, no início de 
sua peça. que "a proposição principal teve origem no Projeto de 
Lei 155/89 do Senado Federal. traduzindo as iniciativas dos ilus
tres Senadores Marco Maciel, Edison Lobio e Fernando Henrique 
Cardoso''. Foram apensadas ao Projeto mais de quareDLa proposi· 
ções sobte a mesma matéria. o que revela o im.eressa que o assunto 
desperta oo Congresso Nacional. O Projeto foi apreciado em di· 
versas Comissões Permaoeoles e recebeu substitu.tivos na Comis
são de Ecooomia, Indústria e Comércio (CE!C). ni Comissão do 
Ttabalho, de Administração e Serviço Público (CT ASP) e na Co
missão de Finanças e Tributaçáo (CF!}. 

O Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, de 
autoria do Deputado Man.oel Castro, inspirou-se nas idélas básicas 
do nobre J:le?ltado Carlos Alberto Compista, traduzidas no texto 
du Comissão de Ttabalho, de AdministriiÇãO e Serviço Público, se
gundo as quais a interferência do Poder Público na -regulamenta· 
ção ds distribuição de hicrÓS das empresas deveria ser mínima. O 
Relator acolheu duas emendas, as de oúmero quatro e sete. A Co
missão de Finanças. em trinta de D.ovembro de 1994, decidiu por 
unanimidade recomendar a adequação fmanceira e crça.mentá.ria 
daS Emendas oferecidas em. Plenário e, no iD.Ciitõ, pronunciou-se 
pela aprovaçio das Emendas mímcros quatto e sete e pela rejeição 
dss dentais. 

O Illi:imcioso trabalho realiZAdo peloo Srs. Deputados resul
tou oo aperfeiçoameDlo do Projeto de Lei 4580, de 1990. O subs
tiOJtivo adorado pela Comissio de Finanças e Tributação du Câma
ra dos J:le?ltados foi resultado, como informa o Deputado Manoel 
Castro, de esb.ldos, avaliações. debates e até seminários. Tudo foi 

-discutido. Chegou-se, por1alllo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
um ponto que reúne o consenso no Congresso. O Projeto teve sua 
origem oo Senado, com o patrocínio de Senadores ilustres, como 
os aruais Presidente e V ice-Presidente da República e a minha mo
desta participação. 

Nos últimos quatro anos freqúenlw as Comissões Perma· 
nentes da Câmara.~ Deputados. Lá foi analisado, di~tido, ob
je10 de polémicas e, fmalmentc, emergiu do debate um substimtivo 
que reúne o que hã de melhor na G:asa.. A ativida.de parlamentar 
exige esse nível de discussão sobre idéias e projetos. A questão da 
participação dos em.pregados nos lucros das empresas. como disse 
no inicio desse pronunciamento, figura nos textos constiwcionais 
desde 1946. Jamais foi aplicado porque niobcuve regulamentação. 

N6s já p:>ssuímos, agora. no CongreSso Nacioo&l, um proje
to que tramitou nas duas Casas. Foi disaltidfl, avaliado, analisado, 
votado em diversas Comissões e Plenários. E chegado o momento, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de aprová-lo em caráter definitivo. 
O assumo é por demais importante para ser adiado mais uma vez. 
V amos ter que enfrentar a questão. O empresariado biasileiro quer 
entmr no Primeiro Mundo. Pn<:isa fazé-lo, o.a.mb6m, pela pona de 
suas relações trabalhistas.. 

Quero fazer um apelo aos eminentes Lideres nas duas Casas 
para -que apressem a tramítação do Projeto de Lei 4580. de 1990. 
que "dispõe sobre a participaçáo dos trabalhadon:s nos lucros cu 
r""!ltados du empresa. define sua porticipoçio nos ganha& OCOO<lmi
cos """ltanles ds peodutividade do tnbolbo, para O& efeitos do pon\
grnfo quarto, do anigo 218 da Coostituíçio e dá altru peovidências". 

É necessário e urgeote, Sr. ~sidenle, Sn;:. Senadores, 
•!XO"sar a tramítação desse importante Projeto de LeL É fundu
menl.al aprová-lo no menor prazo possível e encamiDbá-lo à san
ção do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, que. como foi 

lembrado aqui, é um dO$ pais da idéia e um de sçus principais in
centivadores. 

Muito obrigado! 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. Presi
dente, sr-se Srs. Senadores. há um ano o pequeno 'município de 
Teotónio Vilela. no interior do Estado de Alagoas, foi alvo de 
atenções no Brasil e no exterior. Dolorosamente, o municípiO ga. 
nbou as manchetes dos jornais e as chamadas da mídia eletrônica, 
para opróbrio das autoridades. da classe JX'lítica e da população 
alagOana. em razão dos elevados índices de mortalidade infantil ali 
registrados. 

Um quadro devastador de doenças acometeu a população 
de Teotónio Vilela. matando impiedosamente adultos e crianças, 
estas últimas em maior proporção. Como é do conhecimento geral. 
Sr. Presidente, a causa de tamanha mortandade uão foi o sUrgi· 
meDlo de algum JX'lenlc Vírus ou de alguma nova doença. dessas 
que costtnnam desafiar os conhecimentos médicos do seu tempo. 
Foi. vergonhosamente, a absoluta ausência das mínimas condições 
de !W'neamento, o que resultcu na contaminação das águas pctáveis. 

O triste episódio provcx;oU imediata mobiliz:açào'do Gover
no Federal, que mandw distribuir setenta e duas toneladas de a.fi. 
mentos à população do município flagelado, e despertoo o interes-
sedoUnicef. ' - · · · 

A carência de dados estatísticos confiáveis no Srasil é fato 
conhecido. No entanto, levantameDloo da Secretaria Municipal de 
Saúde, ainda que possam ser incompletoo, são suficientes para en
§ejar perplexidade e revolta, espelhando a deterioração das condi
ções sanitárias: ao longo do ano de 1993 morreram em· T eotôni6 
Vilela 116 das 822 crianças de até um ano de idade, núniero já es
tarrecedor e inaceitável mesmo pãra padrões· de países do T~ 
Mundo. No ano passado, apenas Do primeirO semestre, registra· 
ram·se 142 óbitos-para 392 nascimentos. -. • • -

Esses P.Úmet"Cl!õ, Sr. PresicJen~. sn e SI;S. ~ • .trute. 
meme eloqUentes, ~am quaísquer comentários. No eilti.n
to, o episódio de Teotônio Vilela toma-se mais trágico quando se 
sabe que não configura uma exceção. mas um detalhe do grotesco 
quadro predominante no Bnsil. e -especialmente na Região Nor- . 
deste, no toc.ante à questão sanitária. 

Em termos de esgotamento sanitário especificamente, o 
Brasil estancou no tempo. Aliás, talvez seja mais coaeto dizer que 
o Brasil regrediu no tem.JX'. em face dos aeanl:iados recUTsos apli· 
_cados no setor, que vêm decaindo a cada ano, -e em face, também. 
do surgimento. da incidência ou do recrudescimento de numerosas 
doenças de veiculação hídrica, como diarréias. c6lera., ~istosso
mose, vermínoses, hepatite e dengue, entre outnas. Não se poderia 
mesmo esperar situação diversa, quando se apura que somente 
27,64 por cento du população btasileira urbana são ateoc!idos pelo 
sistema de esgotamento sanitário. 

Se esses dados da silllação brasileira são vexatóriaS. os-que 
se referem ao Nordeste sio ~osos. Apenas 76 loc:alidades 
urbanas da região - 70 sedes de municlpios e seis distritos · sio 
servidos por esgotamento sanitário. As perspectivas também são 
mais do que preocupantes: em 1992 bavia apenas 59 projetos de 
esgolamento sanitário, -coniõiirie--õ -Catálogo Brasileiro de Enge
nharia Sanitária e Ambiental, em contra.posiçào a 1478 municípios 
desprovidos desse sistema. Em todo o País, apenas 240 municipa
lidades, eram servidas JX'f redes de esgoto. de acordo com a Asso
ciação BtaSileir.o de Engenharia Sanitária - ABES. que estimava 
em 10 bilhões de litros o volume- de esgoto despejado diariamente 
nos cursos dágua.. Al6m disso, dos 23 rililbões de metros cúbiCos 
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de esgoto sanitário produzídos diariamente, apenas 2 milhões são 
tratados. 

Se a siruação nordestina é mais grave do que a média nacio
nal. a situação do Estado de A lagoas é ainda pior. Dos I 00 muni
cípios alagoanos, apenas um- a Capital, Maceió- dispõe de siste
ma de esgotamento sanitário. que é bom salientar, beneficia ape
nas 175 mil dos seus quase 700 niil babitaoLes. 

A precariedade no setor de saneamento. porém. não se re
sume ao ·esgotamento sanitário. A ABES denuncia a existência de 
30 milhões de brasileiros que não têm água tratada em casa. e da
dos do IBGE. citados pelo jornal O Estado de S._ Paulo, indicam 
que 34 milhões de habitantes das cidades brasileiras não são aten
didos por coieta de lixo. Além disso. levantamentos indicam que, 
das 100 mil toneladas de lixo recolhidas diariamente, 75 por cento 
são jogadas em depósitos a céu aberto. A coleta seletiva e a reci
clagem do lixo doméstico somente agora começam a sensibilizar 
as comunidades e a merecer a atenção, isolada, de algumas autori· 
dades sanitárias. ---

0 Ministro da Saúde: Adib Jatene, al:ordando certa ocasião 
a incidência das chamadas doenças díarréicas. resumiu a questão: 
"Não se trata de deficiência na área da saúde, mas de saneamento. 
As doenças e as mortes prosperam _onde faltam coleta de lixo, tra· 
tamento de água. rede de esgotos, comida e habitação", 

Não_ bastasse o aspecto humanístico da questão, que deve 
ser o preponderante. é consabido que a prevenção de doenças. 
além de ser mais eficaz. ê inuito menos onerosa ao Estado do que 
o tratamento. A ação preventiva. que começa na promoção das 
condições de saneamento, não requer tecnologia sofisticada, nem 
equipameJllOS caros ou recursos humanos de alta _qualificação. O 
Sistema Unico de Saúde despende verbas enormes para tratar de 
-pacientes que poderiam facilmente estar imunes a doenças. se dis· 
pusessem de água tratada e de esgotamento sanitário. Basta dizer 
que 65 por cento das internações hospitalares no Brasil ocorrem 
em conseqüência de doenças transmitidas pela água. 

O agravamento das condições de saneamento ambiental no 
Brasil deu-se com a extinção do BNH, em 1986, e, conseqUente
mente, do suporte fmanceiro do Planasa - Plano Nacional de Sa
neamento, que chegou a abastecer com água tratada a esinagadora 
maioria das pOJXllações brasileiras urbanas. Es~-se que o Brasil 
necessitaria investir pelo menos três e meio bilhões de dólares 
anualmeDl.e em programas sanitários, mas os gastos globais não 
chegam a um bilhão de dólares anurus Inve5;te-se hoje no setor, 
com as condições de saneamento agravadas. e a populaçío ainda 
mais concentrada nas grandes cidades, metade do que chegou a ser 
aplicado anualmente no década de setenta. 

Além de verbas escassas. o saneamento ambiental carece de_ 
uma efetiva· pOlítica nacional de saúde. As ações no setor desen
volvem-se awalmente sob a gestão da Secretaria de Política Urba
na. do Ministério do Planejamento. No início do ano o Presidente 
da República. Fernando Henrique Cardoso. vetou integralmente 
projeto de lei que havia sido aprovado nesta Casa Legislativa. em 
dezembro do ano passado, de autoria da DeJX!t.ada Irma Passoni. 

O projeto de lei instituía a Política Nacional de Saneamen
to e foi vetado sob a alegação de burocratizar e onerar a açã_o go
vernamental. Alegou ainda, o Cbefe do Executivo, que o referido 
projeto possibilitava indiret.amente a transferência de gastos pró
prios dos Estados e Municípios para a União~ além de gerar confli
tos de objetivos com o Fundo de Garantia por"Tempo de Serviço e 
a Seguridade Social. 

Até agora, entretanto, o Governo Federal não apresentou al
ternativa ao projeto vetajo, em que pese a relevância e a urgência 

da matéria. A Secretaria de Política Urbana. que desenvolve qua. 
tro programas na área de saneamento, admite que o setor ficou de
sarticulado com a extinção do Planasa. O Ministério da Saúde que 
também desenvolve açCes de Saneamento.-lnfelizmente está limi
tado a programas dirigidos a regiões mais carentes oo viti.iriã.das 
por endem.ias e epidemias. -

Ao nosso ver, a atuação governamental na promoção dosa· 
neamento ambieDta1 deve ter um comando único, assumido pelo 
próprio Ministério da Saúde. De qualquer forma.. o que não se 
pode admitir é a manutenção das condições atuais. de uma politica 
desarticuiadã, sem planejamento, sem conhecimento profuri<Io da 
realidade epidemiológica e sem a participação das comunidades. 

A impressão que se lem. Sr: Presidente, é que o sã.ne3.men· 
to e a prevenção de doenças ainda Dão são preocupações prioritá
rias para nossas autoridades. Enquanto isso.- as moléstias conti
nuam matando milhares de brasileiros, como ocoueu em T eotônio 
Vilela no ano passado, quando _95 por cento dos óbitos de crianças 
decorreram de doenças causadas por desnutrição e água contami
nada. Ao fazer um apelo ás autoridades governamentais pari que 
se empenhem Da melhoria das condições de saúde, e, portanto, de 
saneamento ambiental. condamo também os nobtes Colegas a em· 
punharem essa bandeira. para que possamos reverter o quadro 
sombrio de miséria. doenças e mortes que vêm flagelando enor
mes comingentes da população brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) · Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanra-sea sessão às !8hl4~in.) 

ATA DA 121' SESSÃO DELffiERA TIV A úRDINÁRIA, 
REAL~DA EM 15 DE AGOSTO DE 1995 

(Publicada no DCN. Seção II. de 16 de agosto de 1995J 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata. na página I 3904, 2• coluna, no item 
2.2.1 O- Requerimentos 

Onde se lê: 
- N" 1.085. de 1995. de autoria do Senador Ney Suassunil. so

licitando ao Ministro de Estado da justiça infonnaçôes que menciooa. 

Leia-se: 

- N" [.085. de 1995, de autoria do Senador Ney Sua~na. 
solicitando a convocação do Ministro de Estado da Justiça para 
prestar as informações que menciona perante o Plenário. 

ATA DA 129' SESSÃO DELffiERA TIV A ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1995 

("ublicada no DCN,Seção II. de 25 de agosto de 1995.) 

RETIFICAÇÃO 

No sumário da ata, na página 14508. 1• coluna. no item 
1.2.7- Comunicações da Presidência, referente à aprovação de re
querimentos de informação a Ministros de Estado. exctua-se. por 
inclusão indevida. o Requerimento n° 1.085, de 1995. 

Na página 14538. 1 a coluna, na fala da Presidência. referen
te à aprovação de requerimentos de informação a Ministros. de Estado. 
exclua-se por lnciusã.O indevida, o Requerimento n° 1.085. de 1995. · 
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Ata da 1383 Sessão Nãõ-Deliberativa, em 6 de setembro de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, José Eduardo Dutra e Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDEII<'TE (Júlio Campos)- Declaro aberta a 
sessão. 

Sob a pr()[eção de Deus. iniciamos nossos trabalbos. 

O Sr. I o Secretário em -exercício. Senador Nabor Júnior, 
procederá .à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N° 273/95, de 1° do corrente, do Ministro das CoiiJJ..m.icaçõ
es. referentes ao Requerimento D0 971. de 1995. de informações. 
do Senador Humberto Lucena. 

As informações foram encaminhadaS. em ç/Jpla. 
.to requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Expedtentc 
l!Jn \.ai a puhli<.:aç.ã0. 

A Pres!dênt'Ia ret.:ebeu o Aviso n" 270, de 1995. de I" Jn 
~..:orrentc. do Ministm das Comunicaçôes. encaminhando. em aJila
m~nt\) ao Aviso n° IIR/95. o novo texto de Regulamentu do Ser
-.. Í<t'() de TV a Cabo. 

O expediente anexado ao Diversos n° 65, de 1995, vai .i Co
missão de Edu<:a~·ão. 

É n seguinte o aviso recebido: 

A VISO N" 270/MC 

A Sua E.x(.:elência o Senhor 
Senador Jl lSt! Sarney 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente. 

Brasília. 1° de setembro de 1995 

Em adiantamento ao Aviso n° 118/MC. de 17 de abril de 
1995. em.-ammho a Vossa Excelência_. em anexo. novo texto 
de Regulamento do S_erviço de TV a Cabo. <;}e cujo teor 
c:onstam algumas mo:iiflcações em relação ao inicialmente apre
sentack). 

2. A exemplo do que ocorreu no primeiro encaminhamentü. 
este objetiva a submissão do texto do referido Re.gula.rn~nw à au
diência e parecer do Conselho de Comu_nicaçã6 Social._ órgão au
xiliar do Congresso Nacional em cumpriment~ ao disposto no~ 2° 
do art. 4° da Lei 0° 8.977. de 6 de janeiro de 1995. 

Atenciosamente. - Sérgio Motta, Ministro de f..stado das 
Comunil:aç()es. 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DETV A CABO 

CAPITuLO! 
Dos Objetivos e Oermições 

ArL 1° O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da 
legislação de telecomunicações em vigor. aos da Lei n° 8.977. d_e 6 
de janeiro de 1995. aos deste Regulamento e aos das normas com
plementares baixadas pelo Ministério das Comunicações e pelo 
Ministéno da CUltura. · 

Arl 2° O Seiviço de TV a Cabo é o serviço de telecomuni
cações. não aberto a correspondência pública. que consiste oa dis
tribuição de sinais de vídec e/oo aúdio a assinantes, medianle 
u-ansportc por meios físicos. ~ _ 

§ 1 o Os sinais referidos neSte artigo compreendem prOgra
mas de vídeo e/ou áudio similares aos oferecidos por emissoras de 
radiodifusão. ioformações meteorológicas, bancárias, fmanúlras. 
culnnais. de preços e outros que possam ser oferecidos aos assi
nantes do Serviço. Essa previsãO nãoexclui a possibilidade de as 
mencronadas infonnaçc5es virem a ser aplicadas em outras modali-
dades de serviços de telecomunicações. --

§ 2° incluem-se no Serviço a interação necessária à esco
lha da programação e outras aplicações pertinentes, nas condi
ções defmidas em normas baixadas pelo Ministério das Cori:mni
cações:. 

§ 3° Como interação deve ser compreendido todo processo 
de troca Q.e_ sinalização. informação ou comando entte o terminal 
do assinante e a base de_ dí~tribuiç:ão ou g~ç:ão dos program~-~ ou 
informações oferecidos aos assinantes do Serviço. 

Art. 3° -0 ServiÇo: cte Tv a Cabo é destinado a m-omover a -
cultura universal e nacional. a diversidade de fontes. de informa~ 
t;â{1. 0\az.er (" (1 t • .'ntrctenimento. <l rlura[i,iatk l"l!í!l~·a e-(\ dc--.en\ o]. 
vimento sn<.:ial c emnômíco do Pais. 

Art. -1° O Ser;:il.,'o de T\' c. Cabo St'ra i\t \i1Cadn por uma p. ~li
tlca que desenv0lva o pntent·ial de tntegraçà,l ao S1stema Naci-nnal 
de Telecomunicações. valoriL.ando a partll'tpa\·ã,, dt') Pnder Execu· 
uvo. dn setor privad1) e da snnedade. em re).!Tme de ~·c..,,pc:ra,·,l,, ~· 

l'•mtplementari<.lade, fll)~ !emtns ilit Le1 n x.·:n795. 
Parágrafo único. A formula~·àn da ~'líllca rn"d~t.l lll'stC ar· 

tico e o desenvolvtment0 do Scrvio;,·o dt• rv .1 C1~n '>erã,) nrienta
d~s pelas nn<;ôes de Rede Úmca ReJ.e J1JhikJ, particlpa,-ãn Ja ~~)
l'ledade. operação pnvada e ~·oextstên~·ta t.'lltrt~ as reJes pn~·aJas t' 

as das cnncessinnárias de telecomunicaç(\c~. 
Art. 5" As norrnas c rcgulamt•nla<.,'()t'.~ dljJ. dahora~.,·ão t' .ltn 

huuJ.a. por e<;te Re~>ularncnto. ao Mim~tC'n•• ,l:J;., (.,lTllUnl~·a•.Jx•' t' 

ao Muustério da Cultura só scrã<) bai.xad.as Jp:~-. .~at•m ,'JUvJdl''> ll:-. 
respecttvns pare1.:eres do Conselhn de_C,,mum~·u,·âtl ~lX"tJ.!. t.JUt' 
deverá pronum·iar-sc no prazo de JO (triGt..Ll JJJ.'> .• 1pú>; t\ n•cc~l· 

mentt) da ~..·onsulta.. sob pena de dec.--urso Je pr.un. 
Art. 6 ~Para dS CmS deste Regulame!lhl. Jplkam-'>t. .L'i Jeti 

ni~·õcs estabelc.(:idas pela Lei n., 'd.977 ,95. -J!Crll Jas ahat\~1 mJi~·a. 
das, devendü o !Vtimstt!ri<J d&,. <."tmtum~..·a~·('lt'"s 1.'.\ph~·ltá-las em Ol)T· 

mas C()mplememares; 
I- Adesão é o ~·ompnmussn da tlfx.'t.JJ,n·a de IV' a C.lt)o.l, 

decorrente da assmatura de contral0. yut' e:.arante- ao as.smame 11 
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acesso ao Serviço. mediante pagamento de vd.ltlr estabelecido pel..t 
operadora: 

II- -Serviço Básico é o composto pelo conjunto de progr.d
mas. oferecidos ao assinante através do.s l.'ana..is bás.icos previstos 
no inciso I do art. 23 da Lei n°8.977/95: 

III -Assinan.ua Básica é o preço pago pelo assinante a np.~
radora de TV a Cabo pela Jisponibil.idade do ServiÇO B<isico; 

IV -Serviço Comercial é o composto por conjuntos de pm
gramas que constituem o serviço básico e mais aqueles selecwna
dos dentre os canais de prestação evenrual l'lU permanente de servi
ços e os de livre programação pela operadora; 

V- Assinarura Comercial é o preço pag"o pelo assmante a ope
radora de TV a Cabo pela disponibilidade do Serviço Comemal 

VI - Projeto Básico é o projeto que embas.a. a concessão. 
sendo constituído pela descriçào do sistema de TV a Cal:x) propos
to, discriminando a capacidade do sistema. a área de prestação do 
serviço. o número de domicílios que p<Xierão ser atendidos, com o 
cronograma de implementação do .:.is tema e da prograxpação. e t )U

tros aspectos de i.nteres"se público a ser definidos no ~.ditai de con
vocação dos interessados na prestação do Serviço. 

CAPÍTULO II 
Da Competência 

Art. 7° Compete ao Ministro das Comunica~·ões t)utorgar 
c-oncessão para exploração do Serviço de TV a Cabo. 

Art. 8° Compete 'lo Ministério das Comunicações. além 
do disposto_em outros artigos deste Regulamento. deterrnmar 
ou normalizar, de acordo com a conveniéncia e o interesse públi
cos: 

I - os parâmetros técnicos de qualidade e desempenhn da 
execução e exploração do Serviço: 

II- os requisitos para a integração. efetiva ou potencial. ao 
Sistema Nacional de Telec_ornunícações, -do Servtço de TV a Caho 
e_das redes capacitadas para o transporte de sinais de TV: 

m - os critérios que permitam a qualificação e a seleçào 
das propostas apresentadas em decorrência de edital: 

IV - a fiscalização do Sen"iç_o, em _todo o temt~.mo na<.."Jt)-
na!; 

I·• 

·.1 

" 

i:'<l•' • )< .,,,. 

.,,. I 'I • ! '' ,\, 
!'u .... 

. ·t11lh'tt'3 mstâm:ia~_d.ls dúvidas e C(.m
... ·-1:t;twiJ Ja lmerprçtação da Lei n° 

,, ~.th ,pn· n11'ham ab..:sos de poder eq)nó-
, • I ( ,\1'<• l' 

j• ,, 

,~,., ·,' .J,, ..;l·rv~<,;o de TV a Cabo em regi-

· 1 dt,h·nn Jds C\,municações. em con
.:,, (. <~liura. ,, c-<>tahelecimento de diretrizes 

. . , ,:,- I \." .1 ÇJ.b.)_ 4ue estimulem e incen-
• , "'' ", 1.1 tndu..,t.na cinematográftca nacional e 

. •vtllh ~ anunadL\S~ video e mu!_timidia no 

~ ,\l'fCUI O lll 
li·• l'l'lon-:-.....v de Outorga 

,1:.(.\0! 
• t .1 t ·.,11,u!t:.1 Púhlica Prévia 

,,, 1: ·.t .• I•' d•' pr<l<'t""s-ü-de outorga de concessão 
!·.H..t ,·,pl.•t.h :t· !" '·'1' 1p,·o1 de- T\' a Cabo darse-á por inH:Iati
' ,1 .J.-, ~tt~. 1 .. :,· ... ,, ·.·,, 111 untl'::l•Jlt:-S tlU a requerimento da inte
n·o.;~..td-t. 

t\tt. 11.:1 ~llnt,,;,·tttt• dJ.s Comunicações. visando avaliar. 
Je f, l!'Di.t Jdt'lJllaUt. :1 t'PI1\ ~niência. a oporruoidade e o interesse 
pül->lJ,-,,~_ ,.1.1 ·i•:., 1.; ... ·t ·.~.~>.,luas situações mencionadas co art. 10. 
f.trâ puhlk'..l~. nn Uíã.-io Oficial. noticia sobre sua intenção de ou
l(lrgar l'tlrJl't':-.,a,, rara •' -;cr.-·Lço em determinada área. solicitando 
l·,,meman''~- t•m l'-.t1·, 1.tl quantt) ao dimensionamenlO da respecti
\ a án•a Jt: rre-.td·,"a•' J,, "crvl~·o e ao número adequado de conces
~.-~·s u 'a:n•m 'l...l<'rs:a.L,.; rw<;sa ârca. 

1\n. 1 ~. u ~.~ml'ilerio das Comunicações avaliará as mani
h.">la,·t"-».•'i !ú"t•hJ.J~t~ •'lll ra.1,-1,1 da ~·onsulta pública. uma vez consta
t.JJ<l <l m<cn·~~~· l'>tll'lll·,) l' a viahtlidade econômíca do empreendi
nwnhl .. 1t•l,•mJinam a aht•Itura de licitação, defmindo·o número de 
l"lliH't'~-'-ócs c- J dH'a Jt• preo.;Lat,·ão dü serviço. 

Parâg:r:tl\l uni~·,). A área de preslação do serviço e o número 
Jt• com·t•sst-1<.'~ ,·nrrt'Sfl'mdt~ntes que atenderão ao interesse público 
,. t.!.arJ.nttr:'h) ,.~ \ nhi!idmk et'onômica do empreendimento. serão 
avaltaJ<J-;. tt:v:mth ~-.e t'm conta. entre outros aspectos: 

I . :.! Jl'u~id.u.k Jemográfica média da região: 
][- t\ rntt•nnal t'<'t\nt'-.mlo) da região: 
111- ,1 tn1Ji<.t<."tn r,a r~gião sobre o desenvolvirnenlo dos sis

lt 1\l.t" ,h• Ide., lJlllltlt~·..t~,·,)e-.; 

I\' •. t ~'' ,..._,JhillJ,uJe de t·obcrtura do maior número possível 
.. k d•'!llll'dl<l'i: e 

\ . ,, n.tnl~'ttl de pontos de acesso público ao serv1ço, atra
'-t''i .k· ''lilt.i.JJn >••Ol<) univcrsidadcs. escolas, biblimecas, museus. 
fh·~pildh ~· P.'"l'" t.lt' -;aúdc. 

,\;t. 1.\. () ,\!iniStéritl-da.<t Ct)munkações. sempre que consi
Jero.~J,, J.úl',1UJ.JII, mdusive em dec.orrência de procedimento de 
('"<msult..! put)~i,·.a. J1<Xh:rá prrx:eder à divisão de uma determinada 
n·g1ãt' ,,u [,,l·altU .. Je úm mais de uma área de prestação do servtço. 
mamenJ;~. sempn• ,Jut' pn~síveL todas as áreas com potencial mer
cadn!t)gtl't) l''-Jlll"' alente. 

Att. 1-1-. :\ •;,)nL·csstnnária de telecomunicações da área de 
prcsta~·ãn dt1 Ser.~,~-o dt:.1V a Cabo objeto da concessão deverá 
fornecer a toJns >)S interessados. indí5(.·riminadamente. todas as in
f,)mtaçtleS tC~·ml'J.S relativas à dtsponibilidade de sua rede existen-
te~ planeJJ.ilil. · 

PJ..raL:r:.~t" unt(n .. \ ~TitC:ío & l·oncessionária de telecomu
mca~·õ.< 4:· inl·,mna~t)cs rxx.ierãn ser foriiecidas -eri:i ieuniã0- por 
l'la l'fg_a.!1Í!aJJ ~· ,iJ\ ulg .. u.ia . 

SEÇÀO li 
Da Licitação 

Art. 15. O MiJ].i~ério dds Comunie<.t<,:tlc.;; .lúnla;.J ,, · ,l·_.._.,;n 

tes fases pan realizar o procedimento licllal\'lri<Y 
I- divulgação: 
II- habilitação; 
lll- qualificação: e 
TV- seleçào . 
Art.. 16. A divulgação do prrx:-edtmt:nh> lllll:llt•rt• • · • ~ n·.til· 

zada atraves da pubticação de aviso de edna!. n<) l>iárin (Jt'iLt.l!. 
contendo a indicação do kx:al em que os intcrt:s."'<<J''" f'<'<lt•r;\,~\ t 

minar e obter\) texto integral do edital. bem a.-.o.;un :t <Ltld ,. _., .,,1 

para apresentação dos documentos de hahililll<,:à11 ,. ,!,, r-r. ·1 ~ ":.1. 
Parágrafo único. O período entre :l data t.k puhlt,·.:...;.u' J<l 

aviso de edita I e recebtmento das propo.<>tas nãn ~'J\•r.1 "': -•ll~·n, ., 
a 30 (trinta) dlas. 

Art. 17, Do edital deverão constar, dentrt' (lU n,·.~. , 1s 'c:;u .n 
tcs elementos c requisitos nc~:cssâr:ín<i à 1\rrmula~·ã~· J..1s pi,,p,l..:.t.l" 
para a exploração do serviço 

I- nUmero de- concess<)es a serem ,)Uhlf..:ad.a:->. 
II- caracterist.icas técnicas: ~ 
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Ill- ãrea de prestação do serviço: 
IV- valor ou valor mínimo a ser pago pela çom:e-;Qo. ~·,)n. 

forme o caso: 
V - prazo da concessão; 
VI - referências à regulamentação pert me me. 
VII- condições para exploração do servtço: 
vm- relação de documentos exigidos para a avali,a~.;àn d;_t 

habilitação jurídica, capacidade técnica idoneidade ~ c:tp<h'Hiade 
financeira e regularidade fiscal: e 

IX- quesitos e critérios para qualificação e sele<:; :i,' 1.b!-. pr< 1 

pcmentes. 
Parágrafo único. Qualquer mOOificaçào no edJ!al t=Xl!Zt' :1 

mesma divulgação que foi dada ao texto ongmal. reahnmk~o-.->e 1l 

prazo inicialmente estabelecido. exceto quando. in<.jueslulna~d 
mente. a alteração não afetar a formulação das propostas. 

Art. 18. Podem participar de licítação de -concessão para t'X 

ploração do SetViÇO empresas que atendam aos requisitos c nmdi 
ções estabelecidas na legislação pertinente. neste ~gu!am('n\l) ~· 

nas nonnas complementares- _ 
Art. 19. Não podem participar de licitaçã\) de ~-,ln!..'e~sj_\) 

para exploração do Serviço empresas que se enqUadrem em yu.l.l 
quer das seguintes siOJações: 

I- Aquelas que, já sendo titulares de concessà1l U..l Ser-.t\'l) 
de TV a Cabo, não tenham iniciado a operação do Servt,·n dentm 
do prazo legal ou que se encontrem inadimpleiltes l;iml a ti:->ç:.lli;.a 
çào do Poder Executivo, ou tenham- tido cassadas. -.;.ua ~·~m~ e-.;:-;l-lt'!-1 
há menos de 5 _(_cinco) anos: e 

II- aquelas das quais faça pane algum '>Ô<:'t1' nu ll)tt~W yut: 
tenha pertencido aos quadros societários. de empresas en4UadraJaf. 
nas condições previstas no inciso I deste a.rti.gn. 

Art. 20 .. A fase de habilitação consistirá na anâ\i:->c da .;e
·guinte documentação: 

a) cópia autenticada do ato constitutivo e suas alteraç-ôes. devi
damente registrados ou arquivados na repartição competente. c~._mtcn
do a indicação precisa de que a pessoa juódica de direit0 p:ivaJo lt"m 
como atividade principal a prestação do Serviço de TV a CaOO. l-em 
assim. no ciso de sociedade ~ ações, cópia da ata da Assemhléi.l 
Geral que elegeu a diretoria e a relação de anorustas. em qu,c o...·on~te .1 

quantidade. o valor e o tipo de ações de cada sócio: 
h) prova de que, pelo menos,"Sl% (cínqüenta e um por l"Cn· 

to) do capital social com direito a voto pertença a brasileiros natnc, 

1)u mturali.!.ados há mais de 10 (dez) anos ou a ~iedadc sediada 
r;,"l :Jai~ :.:UJC L'-Ontrole pertença a brasileiros ~os ou naturalizados 
h.j ma1s. de lO (dez) anos; . 

·'j ...!:!~.:laração dos dirigentes da entidade de que não estão 
!!TU gozo de imunidade parlamentar OU de foz:o espe.ciat . . 

d) prova de inscrição no Cadastro Geial de Contnbumtes
CGC. 

·.•) 
1
.n •v a de mscrição ·no cadastro de contribuintes, estadual 

ou IT'UruCLpal. se houver, relativo à sede da entidade~ 
O prova Ue regularidade relativa à Seguridade Social;_ 
~) C:rtLdão negativa passada por órgão da. localidade da 

.,cJe da ;'F...,ponente: _ . 
! ) Ja Receita Federal e da ProaJradoria da. Fazenda Naclo

nJ.l; 
'2) da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal; e 
3) da Fazenda Municipal. 
h) declaração de que a pessoa jurídica pretendente à ootor· 

g~. em consonância com o estabelecido nos artigos "r' e go da Lei 
n' 8 .. 977/95: 

1) nàl) deixou de iniciar alguma operação do Serviço de TV 
a Cabo no prazo legai flxado; -

2) não teve cassada concessão.amena; de 5 (cinco) anOs; 
3) não se encontra inadimplente ca:n a fiscalizaçio do Po-

der Executivo: e 
4) não tem sócio ou cotista (Jue tilihã.-~aos ~· 

dros societários de empresa enquadrada· na-s· coodiçael p-evistas 
nositensle2 '.c. 

!) registro ou inscrição do n:spoosivel tknilxHJ& eutidode 
profissional competente, de acoró::> com norma c:oüJpltmenllz. 

j) jndjcaç!o de equipe tknica dispouivel pora plaucjommto 
e implantação do sistema. com & ~· ..Wificaçioo. . · . · 

k) .!!""''ltia de provimento de supoR> 1écni<o do """"""" 
que assegure o fómecim.ento de equipmynt<w, e malllriaia neceuá-
rios ã implantação do secviço; -- · 

I) documentos canprobatlrios da capacidade """"'JDic:o.fi- . 
nanceira para implantar o suviço, com '""""9" ~ doc<x
rentes de açõe$ tomadu de fonna a ASSeJP.IlV .o. ~lo :oo--
cessário; e , , or LI ' ,; • 

m) certidão negativa de fai&lcia ou .OOIII:illdala ~ 
pelo distribuidoc da seda de pessoa juédica, ou de oxea1çio poúll
mooial, expedida DO domic!lio da peaoa Mlurol <pl8 iiOkllba 10% 
(dez por ceDIO)iou maia do capilaJ -.otante. ' . -' · ",. ' · 

Art. 21. Seri cooaidonda inobiJít ... a JiNiiCiidOO que dei--

xar de!?.~~~~~doo~doa~~·DW>~j"""~;oo~;.;odoo;~DD~""-~ 20 ou 
-=oo ~ 
ou estejam oom · '·~.<11 .-. 

Parágrafo único. ct. p:• , •• .,.te importa na 
- preclusão do seu .. 111f fUe.. ~ do 

procedimento~~~ 
- Art. 22.< 
atertas as propostas. 
nado com a habilitaçilo. 

só conhecidos após o - . - ~-
Art. 23. A iase de "'alifaçio ,.,.,P~ •-de pro

postas em coDtOIIIÍida<le- can.ailérioo de pmm~. DO 

art. 25 ~}·•~ ~ F/;..,_ ~ " DO Edilal, 
ob_ieth:ândc) a clli-.nl!"Jéaçio de foates de mf"'ID•çio, JUor "~ 
-~·~~~:.-=.-~!!&t:''":~" 
econtmi.:~:~ilJ:fu,G-~,-' ;:;~~-:~o-
projeto básico do siJtéU.. 11111 i"""'"-" à dio~ da Lei 
n• 8.977/95, às deste ReJPI!Omont.o ou duiiOODII "'e fORm bai
xadas pelo Ministério das Conmü~,.ou !'"!<!.~ da 
Cultura., além das disposições espedficas 4ue l·ons!arem do edital 
publicado para a respectiva área de pre~tação Jo st:rvtço. devendo 
incluir. pelo menos: 

a) memória descritiva do sistema. ',1m a mdica\ào da sua 
capacidade (número mínimo de ca.naas a ~rem vfew.:i~s). os_ m
dicadores técnicos e de qualidade pretcnd1dos e as fac!ltdades de 

gerenciamento, operação e manutenção: . 
b) cronograma. em base tnmescral. Je 1Il1plantaçào do ~aste

ma. com a indicação das etapas de implementação da infra-estru
tura necessária à execução do servi,·o. nv l.f..le -:oe refere à ReUc- Je 
Transporte de Telecomunicaç_õe.s: e à Rede I..x:al de _Distrib!Jiçào 
de Sinais de TV, assim como do ~.Abe.;al, desde u mie to da instala
ção até o ateodimento total previsto para a área de prestação do 
serviço; 

c) iofon:nação do número mínimv de prl)grJ.mas 4ue estaz:"ão 
disponíveis aos assinantes na eLapa iniCial de prestaçã_~ do serv~ço 
e cronograma, em base semestral, das etapas subsequentes. ate n 
atendim.eDlo tola.! pre'tisto para a área de prestação do serviço; 

d) informação do número de domicílios >.JUe poderão ser 
alCDdido& na etapa inicial de prestação do serviço aos assinantes e 



106 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

nas etapas subsequentes •. até o atendimenlo total previSlo para a 
'- de pl1>SiaÇio do serv>Ço; _ 

e) infoauaçio do tempo mínimo destinado .à progxamaçao 
local oos canais (lo livre prosmmoçio da operadora; . 

!) infOllDllçio da prosmmoçio de caráter educauvolcu~ 
nos canais do livre prosramaçio da operadora; . . 

g:) infODDIÇio sotre o oferecimento do Servtço ~1co. oom 
iseoçio<lo pogamonlo do valo< reblivo à ~o • à ossmatura bó· 
· poro talidodo da coaamidode local eotabelecidas na área de 
::~do serviço. tais como ~nivetsidades. escolas, bibl~. 
!DlliOUS. hospitais e pooiOO do saudo; . 

la) infO[II)OÇioOO vakrda a5SiDalllra bósK:t; e_ 
. I) infonnaÇão solxo as ooadiçõe6 de ~ em •mp<e

sa que .,.pior& .niço (lo distribuição de nmm elo> TV medianto 
assiDalura. na áreado.pre:;taçic> do oerviçocbjeto do edital. 

Art. 2S. O cuuia da propostas com vu;ta • quablicaçio das 
~ deve:ri CO!llida:., pelo menos. os queUo& a sesuir indi
cados. observados os percentuais máximoc.lOmados em mlaçlo ao 
1<*1 de pontos poAivoio, COÚfi:Jm» oboixo do=itos: 

I- J?011ici1>oiio 110 quadro oocielário da entidade, com cotas 
ou~ com direito-t Yob.,ode pessou.ou de gn.tpos de pessoas 
rooidenoes e domiciliadas em localidades ~ndidas pela área 
de pl1>Staçáo do serviço ca=pondente ao edital- 15%; 

ll - capecidMo do siaema pop:>~IO (número táal de Cll· 

nail)- 12'1.; 
m - Cl'ODO- do implmlllçio do sistema. deode ..... en

trada em ~ oté O •-'iam lO da I<*! idade da área de pres
taçiodooerviço-lS'JI., ..U.-Idos: 

a) domiclllos ~-de....., arendidos: 
- mlmero de doa!ldlids 'passiveis de serem atendidos no 

início da operaçlo do sis..-..: ~; · · · 
- mímero de domidnos piisSfveis de serom atO,didos ao fi. 

na1 do pimciro ano de oper1IÇio do sistema- 4%; . 
- mímero ele' clomicnios P..,fveis de Se,.m a~enJu,os ao fi. 

na1 do segundo ano de operação do sistema- :l.%; . , 
b) mímero <~!: <jjas pam atenclimonlo total da área de ~""''"· 

-do . 3"'-·· çao SCIVIÇO- "!'ri,~l ;...J:r,., '" ·' ~ . ---•---:: 
IV- """'lP""!í~ ~·çãc>da ~dos ca

nais de livro progulllliiÇiio da opmdori!.- 15%, assim distribuidoc 
a) disponibilidodedap:'l>gl:llliiiÇc:x • 
~ número de. ~ disponíveis- no iriício da operação 

do sistema - 5%; -

- número de programas disponíveis ~o final do primeiro 
ano de operação do sistema- 4l1c: 

-número de programas disponíveis ã.o flnal do segundo ano 
de operação-do sistema- 3o/c: - --

b) número de dias para tomar disponível aos a totalidade dos 
programac; dt:>s canais de livre programação da operadora- 3%: 

V - tempo núnimo desUna-do à programação local: percent
agem mínima tomada em relação ao tempo total de programação 
nos canais de livre programação da operadora.:.. 12%: 

VI - número de çanais destinados à programação de ca
ráter educativotcultural além do mínimo estabelecido na Lei 0° 

R.977!95. nos can-ãis de livre programação da operadora- So/c: 
VII - número de e·stabeiecimentos da comunidade local 

aos quais será oferecido o servtço básico com isenção de paga
mento do valor da adesão e da assinatura bástca- 6%: 

vm --valor a ser cobrado pela assinatura básica- I Oo/c: e 
IX - participação. direta ou através de arlliada. em em· 

presa que explore serviço de Distribuição de sinais de TV me
diante assinatura. quando bouver SUpet1>0Sição. mesmo que par-

cial, das áreas de prestação dos respectivos serviços (núm~ro de 
outorgas)- 10%. 

§ I,. Para os quesitos indicados na alinea b do inciso III. na 
alínea b do inciso fV e DOS incisos VIll e IX deste artigo, a ·pon
tuação máxima será atribuída às propostas de menor valor e para 
os demais quesitos será atribuída às de maior valor. 

§ 2° Às propostas diferentes das -melhores os pontos serão 
atribuídos proporcionalmente, em conformidade com o edital. 

§ 3° O edital conterá detalhadamente os procedimentos para 
o exame das propostas, incluindo, pelo menos. os quesitos indica-
dos neste artigo. \ 

§ 4° Considern.ndo caracteristicas específicas de -determina
da área de prestação do serviço. o edital poderá prever outros que
sitos para fms de exame das propostas. cuja pontuação não deverá 
ser superior a 20% do total de pontos ?JSSÍveis. Neste caso, as per
centagens máximas indicadas neste artigo serão proporcionalmen
te reduzidas de modo a acomodar~ novos quesitos. 

An. 26. Para os fms deste Regulamento. uma entidade será 
considerada afiliada a outra se: 

a) uma detiver. pelo menos. 20% (vinte por cento) de parti
cipação no capital votante da outra.. ou se os capitais votantes de 
ambas forem detidos. direta ou indiretamente, por participações 
sucessivas. em pelo menos 20% (vinte por cento) por uma mesma 
pessoa ou empresa; 

b) tiverem diretor ou dirigente em comum; e 
c) entre elas boover relação fmariceira ou de comércio que 

denote a dependência de urna em relação a ootra. 
An. 27. Na fase ele qualificação das proponentes nio deverá 

~ser utilizado qualquer elemento, critério oo fator sigiloso. subjetfvo oo 
reservado. que fOSsa elidir o principio da e<júidade entre elas. -

Art. 28. A qualifiCação dar-se-á a partir da pontuação obtida 
pela entidade, considerando os critérios e quesitos estabelecidos 
neste Regulamen.10 e no edital. sendo consideradas qualificadas as 
entidades que: 

I -obtiverem. pelo menos, 50% do total de pontos possí
veis em áreas de prestação do serviço cuja população seja inferior 
a 300 (trezentOs) mil habitantes; 

II - obtiverem. pelo menos, 60% do total de fX)ntos possi
veis em áreas de prestação do serviço cuja população seja igual OO· 

superior a 300 (trezentos) mil e inferior a 700 (setecentos) milha
bitantes: e 

III - obtiverem. pelo menos. 70% do total de pontos possí
veis em áreas de prestação do serviço cuja população seja ígilal oo 
supenor a 700 (setecentos) mil habitantes. 

Art. 29. De mo4o a assegurar a çomparação eqüitativa e 
isenta das propostas apresentadas. o Ministério das Comunicaçõ
es adotará o seguinte roteiro. amenonnente a qualquer decisão 
sobre a ou torga: 

I - publicaçãl"l de quadro demon~trat1vo dos elementos 
apresentados pelas proponentes. relativos aos lJUesitos exigidos no 
edital que serão objet<1 de pnrrtu-:1ção. fit•ando disponível para co
mentários púbücos por um prazo de 30 (trinta) dias; 

II - o Ministério das Comunicações. caso solicitado por 
uma das proponentes. poderá realizar audiência para dirimir dUvi
das e questCes relativas às propostas apresentadas; e 

III - caso_ seja decidido pela realização da audiência. a mes
ma ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados do fundo prazo esti
pulado para apresentação dos comenlános púbhcos. tal previsto no 
inciso I deste artigo. 

Art. 30. A fase de se!eção consistirá na defitúção da ent.ida. 
de vencedora. entre as propostas qualificadas, considerando ()$ se
guintes critêrios: 



Setembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 107 

I - para serviços a serem explorados em áreas de prestação 
cuja população seja inferiOC a~OO (tréieõtos) -fiiil habitantes. cujo va

lor da outorga será o estabelecido em editaL será selecionada a entida
de que obtiver o maior número de pontos na fase de qualificação: 

II- para serviços a serem explorados em áreas ruja popula
ção seja igual ou superior a 300 (trezentos) mil e in(erior a 700 
(setecentos) mil babil.a.D.tes será selecionada a entidade que obtiver 
o maior resultado do produto entre os pontos obtidos na fase de 
qualificação e os -pontos relativos ao valor proposto parn pagamen
to pela outorga. conforme § 1° deste artigo. 

Ill- para serviços a serem explorados em áreas .de presta
ção cuja população seja igual ou superior a 700 (setecentos) mil 
habitantes será selecionada a entidade que oferecer o maior valor 
para pagamento pela outorga.. 

§ t 0 Na situação prevista no indso IL aó ri:Jaiot e ao menor 
valores propostos para pagamento pela outorga serão atribuídos, 
respectivamente, os {X'Dtos col1'Cspondentes à maic:r e à menor 
IXJntuações al?IDçadâs. enue as entidades classifiCãdas na fase de 
qualificação. As demais propostas os pontos serão atribuídos. pro
porcionalmente. em cooformidade- com o edital. 

§ zo Será considerada eliminada da licitação a entidade que, 
para serviços referidos nos incisos D e m. propuser pagamento in· 
feriar ao valor mío.imo fixado para a outorga. 

Art. 31. Em caso de_ empate, na situação prevista no inciso I 
do Art. 30. o desempate será feito. obrigatoriamente, por sorteio, 
em ato público. para o qual todas as proponenEes empatadas serão 
convocadas. 

Art. 32. Em caso de empate, nas situações previstas nos in· 
cisos De III do An. 30. vencerá a proponente que obtiver o maior 

· número de pontos na fase de _qualificação. Perfuanetendo essa si~ 
tuação. o desempate será feito, obrigatoriamente. por sorteio. em 
ato público. para o qual todas as proponentes empatadas serão 
convocadas. 

Art. 33. No caso em que o objeto do edital cpmpreend<. 
mais do que uma outorga de concessão, a seleção será feita obser 
vando~se a ordem de classificação das propoJ_lentes resultantes di 
fase de seleção. · 

Art. 34. O Ministério das ComuoicaçOes .terá um prazo de : 
(cinco) dia úteis. contado a partir da data da_ adjudicação do obje!' _ 
da ücitação. para homologar o resultado da mesma. 

Art. 35. Tcx:ias as informações e pareceres relativos à licita 
ção deverão constar nos respectivos processos que ficarão à dispc 
sição dos interessados para consulta. · 

SEÇÃO lll 
Da Formalização da Outorga 

Art.. 36. A exploração do Setviço--de TV .a Cah.' ~crá outor
gada mediante concessão. pelo prazo de 15 (quin7.e) anos, poden
do ser renovado por periodos sucessivos e iguais. 

Art. 37. O ato de outorga de concessão para t•xplnração do 
Serviço deverá conter. pelo menos. o objeto. o praw. -a área de 
prestação do serviço e as_cond_ições de pagamento da outorga. 

Art. 38. O Minist.êrio das Comunicações fará publicar resu
mo do ato de outorga DO Diário Oficial. dentro do pra7n de 30 
(trinta) dias. a contar de sua assinatura. observadas __ as dispos1ções 
pertinentes. 

Art. 39. Após a publicação do ato de outorga. devera ser as· 
sinado o respectivo contrato de concessão. no prazo de 60 (sessen· 
ta) dias. a contar da data de publicação do referido atn. sob pena 

de sua revogação. salvo se a assinarura não ocorrer por motivos 
alheios à vontade da concessionária. 

Parágrafo único. A concessionária deverá prov1denciar a 
publicação do extrato do contrato de concessão no DláriQ Oficial 
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinarura. sob 
pena de ineficácia do ato de outorga. 

Art. 40. A concessão para exploração do Serviço de TV a 
Cabo implicará em pagamento relativo à outorga. a ser recolhido 
ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. nas 
condições estabelecidas em edital. 

Parágrafo único. O inadimplemento do disposto neste artigo 
sujeitará a concessionária à caducidade da concessão. 

Art. 41. A concessionária do Serviço de TV a Cabo está ob
rigada a cumprir ti:xios os quesitos que determinarem sua seleção 
no processo de outorga, em confonnidade com o projeto básico in· 
tegrante de sua proposta. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade estabelecida neste arti
go e a correspondente penalidade cOnstarão do contrato de conces
são. 

SEÇÃO IV 
Das Condições de Competição 

Art. 42. O Ministério das Comunicações estabelecerá as 
normas complementares. observando critérios legais ·que coi'bam 
abusos de p::lder econômico e princípios que estimulem o desenvolvi
mento do Serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência. 

Art. 43. Quando não houver demonstração de interesse na 
prestação do serviço em determinada área. o Ministério das Comu

-nicações poderá outorgar concessão para exploração do Serviço à 
concessionária local de telecomunicações. 

Parágrafo único._Neste caso. não haverá abertura de novo 
edital bastando a manifestação de interesse por parte da concessio
nária de telecomunicações. 

Art. 44. A~ concessão para exploração do Serviço p;:>r con
cessionária de telecotmiD..icações seci. outorgada pelo prazo de 15 
(quinze) anos, renovável_por iguais periodos. conforme procedi
mento estabelecido pelo Ministério das Comunicações. que inclui
rá c<;>nsulta pública. 

CAPtruLO IV 
Da Instalação do Serviço 

SEÇÀO I 
Do Projeto de Instalação 

An. 45. A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a 
elaboração de projeto de instalação. sob responsabilidade de enge~ 
nheiro habilitado, que seja compatível com as características lécni~ 
cas indicadas no projeto básico apresentado por ocasião do edital e 

esteja de acordo com as normas complementares baixadas pelo 
Ministério das Comunicações. 

§ l 0 O Projeto deverá ser elaborado de modo que o sistema 
atenda a todos os requisitos mínimos estabelecidos em norma 
complementar. 

§ zoO projeto deverá indicar claramente. os limites da área 
de prestação do serviço. da Rede de Transporte de TeleComuicaçõ
es. quando esta for utilizada. e da Rede Local de Distributçâo de 
Sinais de TV. bem como a propriedade de cada uma delas e de 
seus segmentos, se for o caso. 

§ 3° A área de prestação do serviço determwa o lim1te geo
gráfico máximo da rede Local de Distribuição de Siuais de TV. 
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§ 4o O Projeto da rede de Transporte -de Tetecomunicações. 
quando esta for responsabilidade da concessionána de telecomurn
cações. não será apresentado ao Ministério das Comunicações. de
vendo entretanlO assegurar o atendimento. pelo sislema de TV a 
Calx>. dos requisitos técnicos mínimos estabelecidos em norma 
complementar. 

§ 5° É recomendável eviatar-se a multiplicidade de redes. 
tanto nos segmentos de Rede de Tramporte como nos de Rede Lo
cal, devendo a operadora procurar utilizar rede disponível de con
cessionária local de telecomunicações ou outra operadora de TV a 
Cabo da mesma área de prestação do serviço. 

§ 6° O !estimo do projeto de insiãlãÇão deverá ser apresen
tado ao Ministério das Comunicações ·pãra i.ri.formação no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. a contar da data da publicaçào do ato de 
outorga de concessão no Diário Oficial, em formulário próprio es
tabelecido pelo Ministério das Comunicações 

§ ?O O Projeto de instalação e suas alterações deverão estar 
disponíveis para flns ~ consulta, a qualquer tempo.-pelo Ministé-
rio das Comun.icaçCies. · 

§ go O Segmento da Rede Local Distribuição de Sinais de 
TV localizado nas denpedêacias do assinante é de propriedade 
deste e_ deve obedecer as normas técnicas aplicáveis. 

SEÇÃOU 
Da Instalação e do Licenciamento 

Art. 46. As operadoras de TV a Cabo terão prazo de 18 
(dezoito) meses. contado a partir da data de sua publicação do 
ato _de outorga no Diário Oficial, para concluir a etapa inicial 
de instalação do sistema e iniciar a prestação do Serviço aos as~ 
sinantes. 

. Parãgrafo único. O prazo neste artigo poderá ser prorrogado 
uma única vez. por no máximo 12 (doze) meses. se as razões apre
sentadas para tanto forem julgadas relevan[es pelo Minísténo das 
Comunicações. 

Art. 47. Será garantida à operadora de TV a Cabo condições 
de acesso no ponto de conexio com a Rede Local de Distribuição 
de Sinais de TV de sua propriedade às instalações da Rede de 
Transporte de Telecomunicações. 

Art. 48. Dentro_do prazo estabelecido para iniciar a explora
ção do serviço. a operadora de TV á Cabo deverá solcitar ao Mi
nistério das Conumicações o licenciamentO-do sistema. de acordo 
com norma complementar. · 

Art. 49. A operadora de TV a Cabo deVerá apreSentar ao 
Ministério das Comunicações todas as alterações das caracteristi
cas técnicas constantes do projeto de instalâ.ção tão logo estas se
jam efetivadas. utilizando o mesmo formulário padronizado referi
do no§ 6° do Art. 45. 

Parágrafo úruco. As alteraç.ões mencionadas neste artigo 
deverão resguardar as c.arac1esrislicas técnicas do serviço dentto 
do estabclemnento em norma. complementar. 

Art. 50.-0~ CljtúpamúlhlS utilizados no Serviço de TV a 
Cabo deverão ser ~·e-niri~·adl)~ pelo Ministério das Comunica~ 
çôes. 

An. 51. Ocorrendo qualquer interferência prejudicial. o Mi
o..isl.ér:io das Comunicações. após avaliação. poderá determinar a 
suspenção da transmissão dos envolvidos na interferência. ou 
mesmo a interrupçã0 do serviço. ~·aso a operadora não providencie 
a imediata solução prohlema. 

An. 52. O atendimento da totaüdade da área de prestação 
do serviÇO serâ acompanhado pelo Ministério das Comunicações, 
de modo a assegurar o rumprimento -dos cronograma.s de i.mple

. mentação apresentados pela operadora de TV a CaOO. 

§ 1° A concessionária deverá encaminhar ao Ministê!!_<? das 
Comunicações relatórios semestrais relaiivõs à- U:ilPilintação da 
rede e à implementação da programação. 

§ zo O não cumprimento do cronograma de implantação 
da rede caracterizará incapacidade técnica da concessionária, sal~ 
vo se ele for resultado de ocorrência de caso fortuito ou força 
maior. devidamente comprovado e aceito pelo Ministério das Co
municações. 

Art. 5_3. Caso a operadora de TV a Cabo tenha interesse 
em expandir sua área de prestação do serviço além dos limites 
estabelecidos no ato de outorga. somente poderá fazê-lo se fi
car demonstrado, após procédimento de consulta pública, que 
não bá interesse de terceiros na prestação do serviço na área. 
pretendida. 

§ l 0 No caso de manifestação de interesse de terceiros, o 
Ministério das Comunicações deverá proceder à abertura de 
edital. 

§ 2o O Ministério das Comunicações poderá analisar._ caso a 
caso. as solicitações de expansão decorrentes do crescimento-nallÍ
rai de localidade integrante da área de prestação do serviço. 

CAPÍTULO V 
Da Prestação do Seniço 

SEÇÃO I 
Da Disponibilidade de Canais 

Art. 54. A operadora de TV a Cabo. na sua área de presta
ção do serviço. deverá tomar disponíveis canais pen as seguintes 
O.estinações, previstas no art. 23 da Lei n° 8.977/95: 

I- canais básicos de utilização gratuita; 

II- canais destinados à prestação eventual de serviços: e 
III - canais destinados à prestação permanente de ser~ 

viços. 

Parágrafo úniro. Excluídos os canais referidos nos incisos I, 
II e m deste artigo, os de~s canais serão programados livremen~ 
te pela operadora de TV a Cabo, conforme previsto no art. 24 da 
Lei n' 8.977/95. 

SEÇÃOU 
Dos Canais Básims de Utilização Gratuita 

Art. 55. As operadoras de TV a Cabo distribuirão pmgrn
maç.ã.o das emissoras SeradonlS -locaiS de-rad.iOOifusão de sons e 
imagens em VHF e UHF, em confcirmidade com a alínea a do in
ciso I do art. 23 da Lei n° 8.977795. cujo 'si.Da:t atinja o cabeça! com 
nível adequado. 

§ lo O Ministério das Comunicações estabelecerá o nível 
mínimo de intensidade de sinal que será considerado adequado 
para efeito de cumprimento do disposto neste artigo. 

§ 2° Somente justificado motivo de ordem técníca Poderá 
ensejar a restrição, por parte de uma geradora local de TV. à distri
buição de seus sinais nos termos dos paragrafes 4° e 5o do art. 23 
da Lei n' 8.977195. 

Art. 56. As entidades que pretenderem a veiculação da pro
gramação nos canais previstos nas alíneas de b a g do inciso I do 
art. 23 da Lei 0° 8.977/95, a despeito de terem assegurada a utili
zação gratuita da capacidade correspondente do sistema de TV a 
Cabo. deverão viabilizar, a suas expenSas. a entrega dos sinais no 
cabeça! de acordo com os recurSOs dispontveis nas instalaç&s das 
operadoras de TV a Cabo. 

Art. 57. Para os efeitos do cumprimento da alínea b do inci
so I do art. 23 da Lei n° 8.977/95. a Assembléia Legislativa e as 
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Câmaras de Vereadores estabelecerão a distriWição do tempo e as 
condições de utilização. 

Parágrafo único. Na ocupação do cana.l previsto neste arti~ 
go. será privilegiada a transmissão ao vivo das sessões da Assem~ 
bléia LegislaJ.iva e das Câmaras de Vereadores. 

Art. 58. Para os efeitos do previsto na alínea e do inciso I 
do art.. 23 da Lei 0° 8.977/95. as universidades localizadas na área 
de prestação do serviço da operadora deverão promover acordo, 
definindo a distribuição do tempo e as condições de utilização. 

Art. 59. A siwação prevista no artigo anterior também se 
aplica às programações originadas pelos órgãoS que tratam de edu~ 
cação e cultUra nos governos mi.m.icipai;esladual e iederal. confor~ 
me o estabelecido na alínea f do inciso I do art. 23 da Lei n° 
8.977/95. 

Art. 60. A programação do canal comunitãrio.--previsto na 
alínea g do inciso I do art. 23 da Lei n° 8.977/95, será constiwída 
por borários de livre acesso da comunidade e por programação 
coordenada por enti~des não-governamentais e sem fms lucrati· 
vos. localizadas na área de prestação do serviço. 

Art. 61. Caso os canais mencionados nos artigos Cle 54 a 57 
não sejam ocupados pela programação a que se destinam. esses fi
cario disponíveis para livre utilização por entidades sem fms lu
cnt.tivos e não-governamentais localizadas na área de prestação do 
serviço, em conformidade com o § zo do art. 23 da Lei n<> 
8.977/95. 

Art. 62 Em conformidade com o previsto no inciso IV do 
an.. 1 O da Lei n° 8.977/95. qualquer interessado poderá solicitar a 
ação do Ministério das ComUníCaÇõeS parncriiUWr-dúvidas oo re· 
solver conflitos e problemas decorrenles de situações- que frustrem 
o caráter democrático e pluralista inerCnte à UfíliZaÇlO dos-Cãõ.ãis 
previstos nas alíneas b a g do inciso I do art. 23 da Lei n° 
·8.977/95. 

SEÇÃOIII 
Dos canais Destinados à Prestação Eventual ou 

Permanente de Serviços 

Art. 63. Os cariais previstos nos inciSôs II e ill do art. 23 
da Lei n° 8.977/95. destinados, :n:spectivamente, à prestação 
eventual (2 canais) e permanente (30% da capacídade) de servi~ 
ços. integram a parte pUblica da capacidade do sistema, a ser 
oferecida a programadoras não afiliadas ou cOligadas às opera~ 
doras de TV a Cabo ou a quaisquer pessoas jurídicas no gozo 
de seus direitos. 

§ 1 o Para fms deste Regulamento. sérá considerada progra~ 
madora coligada aquela que mantém. com a operadora de TV a 
Cabo, qualquer relacionamento comercial, inclusive franquia, que 
não a venda p.tra e simples de programação. 

§ 2° As operadoras de TV a Cabo oferta!io. publicamente. 
os canais destinados à prestação evenb.lal ou permanente de servi~ 
ços mediante anúncio destacado em, pelo menos. um jornal de 
grande circulação na capital do respectivo Estado. 

§ 3o O aiendimento aos interessados obedecerá à ordem cro
nológica de solicitação dos meios. e, em caso de pedidos apresec· 
lados slmultaneamenle que esgotem a capacidade ofertada. a sele
ção dos interessados dar-se-á, c-onforme estabelece o § 2° do art. 
25 da Lei no 8.977/95. por decisão da operadora, justificadamente, 
com base _em critérios que considerem a garantia do direito de ex
pressão e o exercício da livre- concorrência, bem como a gestão de 
qualidade e efic-iência econô!ll.Íca da rede. · 

§ 4° Os preços a serem cobrados pelas operadoras pelo uso 
dos c-anais deverão ser justos e razoáveis. não discriminatórios e 

compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os seus cor-
respondentes custos. -

§5o A operadora não terá nenhuma ingerência sobre a ativi
dade de programação dos canais destinados à prestação eventual 
ou permanente de serviços. cujo conleúdo será de responsabilida~ 
de integral das programadoras ou das pessoas jurídicas atendidas, 
não estando. também. a operadora, obrigada a fornecer infra...estru~ 
tura para a produ~o dos programas. 

§ 6° Os c6ritratos de uso dos canais ficarão disponíveis para 
consulta de qualqUer mteresSado, nos tennos do§ jo do art. 25 da 
Lei D0 8.977/95. 

§ 7° O Ministério das Comunicações poderá, para assegurar 
maior diversidade de fontes de informação ao público, regulamen
tar mais detalhadamente as dispos-ições deste artigo. 

SEÇÃON 
Dos Canais de Livre Progf11.mação pda Operadora 

Art. 64. Os canais de livre programação pela operadora. 
mencionados no art. 24 da Lei n° 8.977/95, oferecerão programa~ 
ção da própria operadora. de suas afiliadas ou coligadas, oo ainda 
adquirida de outras programadoras escolhidas pela operadora de 
TV aCabo. 

Parágrafo único. Em cumprimento ao inciso V do art. 10 da 
Lei o<> 8.977/95 e de modo a assegurar o desenvolvimento do Ser~ 
viço de TV a Cabo em conformidade com o inciso VI do mesmo 
artigo, os acordos entre a operadora e as programadoras deverão 
observar as seguintes disposições: 

- I - a operadora de TV a Cabo não poderá ímpor condições 
que impliquem participação no controle ou requeiram algum _i!lte
resse fmanceíro na empresa: pfõgi-ãmadora; -

-·n - a operadora de 1V a Cabo não poderá obriSar a ~gra~ 
madora a prever" direitos de exclusividade como condição para o 
contrato; 

Ill - a operadora ~ TV a Cabo não poderá adctar práticas 
que restrinjam indevidamente a capacidade de uma programadora 
não afiliada a ela de competir le~e_nte. através de discriminação 
na seleção, termos oo condições do contrato para fornecimento de. 
programas; 

N - a contratação, pela operadora de TV a Cabo, de pro
gramação gerada no exterior deverá ser sempre ~alizada junto a 
empresa estabelecida no território nacional. 

SEÇÃOV 
Da Prestação 

Art. 65. A operadora de TV a Cabo deverá oferecer o Servi
ço ao público de fotma não discriminatória e a preços e condições 
justos. razoáveis e uniformes, assegurando o acesso ao Serviço. 
como assinante, a t<Xios os que tenham suas dependências locali~ 
zadas na área de prestação do serviço, mediante o pagamento do 
valor correspondente à adesão e à assinatura básica. 

Art. 66. O Serviço Básico é constituído pelos canais básicos 
de utilização grawita estabelecidos nas alíneas de a a g do inciso I 
do art. 23 da Lei n° 8.977/95. 

Art. 67. Nenhum preço a ser cobrado do assinante. exceto o 
da assinaOJ.ra bâsica. poderá estar sujeito a regulamentação. -

Parágrafo único. O preço da assinatura básica somente po
derá ser regulamentado s_e o Ministério das Comunicações deter
minar que o nivel de Competição no mercado de Distrikúção de 
sinais de TV mediante assinatura é insuficiente. na forma disposta 
em norma complementar. 
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Art. 68. A operadora de TV a Cabo não pode proibir. por 
contrato ou qualquer outro meio, que o assinante tenha o imóvel 
que ocupa servido por outras entidades operadoras de serviço de 
Distribuição de sinais de TV mediante assinatura. 

Art. 69. A- infra-estruru.ra adequada ao transporte e Distri
buiçà.o de sinais de TV, oa prestação do serviço de TV a Cabo, de
verá permitir. teca1camente, o acesso individual de assinantes a ca
nais e programas determinados, em condições a serem normatiza
das pelo Ministério das Comunicações. 

Art. 70. A operadora deve tomar disponível ao assinante, 
quando por ele solicitado e às suas expensas, dispositivo que per· 
mita o bloqueio à tivre recepção de determinados programas. 

Art. 71. As operadoras de TV a Cabo oferecerão. obrigato
riamente. pelo menos um caoal exclusivo de programação com
posta por obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de pro
dução independeute. 

§ 1° As condições comerciais desse canal serão defmidas 
e~ as programadoras e as operadoras. . 

§ 2° O Ministéiio da .CUltura baixará normas referentes ao 
credenciamento e à habilitação de programadoras que desenvol
vam a programação, assim como outras condições referentes .à es
trub.uação da programação do canal previsto neste artigo. 

§ 3° A transmissão da programação do canal exclusivo de
verá ser diária. com um mínimo de 12 (doze) bOOIS de programa· 
ção inintenupta.. que inclua o horário das 12-àS 24 horas. 

Art. 72. O Ministério da Cultura, em conjunto com o Minis
tério das Comunicações estabelecerá as diretrizes para a a presta
ção do Serviço de TV a Cabo que estimulem e incentivem o de
senvolvimento da indústria cinematográfica nacional e da produ
ção de filmes, de longa, média e curta- metragem. desenhos anima
dos. vídeo e multimidia de produção independente no País. 

Art. 73. As empresas operadoras e programadoras brasilei
ras serão estimuladas e incentivadas a destinar investimentos para 
a co-produção de obraS audiovisuais e cinematográficas brasileiras 
independentes. 

Art. 74. Qualquer um que se sinta prejudicado por práti
ca da operadora de TV a Cabo ou da concessionária de teleco
municações ou por condições que impeçam ou dificultem o uso 
de canais ou do setviço, poderá representar ao Ministério das 
Comunicações. que deverá apreciaJ: o assunto ~o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, podendo convocar audiência pública se julgar 
necessário. - - -- --

CAPÍTULO VI 
Da Utilização das RedeS 

Art. 75. ~o caso de a concessionária de telecomunicaçõ
es fornecer a Rede de Transporte de Telecomunicações à opera
dora de TV a Cabo as seguiDtes dísposições deverão ser obser
vadas: 

I.- a c:>n~ss~~ de telecomunicações não poderá ter ne
nhuma mgerencta no conteúdo dos programas transportados nem 
por eles ser responsabilizada: ' 

II - a concessionária de telecomunicações naõ poderá dis
criminar. especialmente quanto a preços e condições comerciais. 
as diferentes operadoras de TV a Cabo; 

m - a concessionária de telecomunicações poderá reservar 
parte de sua capacidade destinada ao transporte de sinais de TV a 
Cal-.o para uso comum de todas as operadoras no transporte dos 
Canais Básicos de Utilização Grnwita: -

IV --a concessionária de telecomuiDcações poderá oferecer 
se-rviços ancilares ao de TV a Cabo, tais comO servíços- de fatura-

mente e c.obra.nça de assinaturas, e serviços de manutenção e ge
rênria de rede;e 

V - os contratos celebrados entre a concessionária de tele
comunicações e a operadora de TV a Cabo_ ficarão disponiveis 
para consulta de qualquer interessado. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo também se 
aplicam aos casos em que a concessionária de telecomunicações 
fornece a Rede Local de Distribuição de Sinais de TV. 

Art~ 76. O Ministério das Comunicações deverá estabe
lecer política de preços e tarifas e outras condições a serem 
praticadas pelas concessionárias de telecomunicação. -

Art. 77. No caso de a concessionária de telecomunicações 
não fornecer a Rede de Transporte de Telecomunicações à opera
dora de TV a Cabo, esta, a seu critério, decidirá sobre a construção 
de sua própria rede, _e, neste caso, poderá. mediante contrato, ter 
acesso aos dutos e postes de propriedade da concessionária de te
lecomunicações. 

§ 1° As disposições deste artigo também se aplicam .ãos ca
sOs em que a concessionária de telecomunicações não forneça a 
Rede ~I de Distribuição de Sinais de TV-

§ 2' Em nenhuma hipótese a operadora de TV a Cabo pode· 
rá utilizar as instalações de propriedade da concessionária de tele
comunicações sem prévia autorização desta, de acordo com as 
normas aplicáveis. 

Art.. 78. No caso de.. a operadora de TV a Cãbo instalar a 
Rede de Transporte de Telecomunicações ou seimemO dessa rede, 
!Ua capacidade disponível poderá ser utilizada pela concessionária 
de telecomunicações, mediante contrato entre as partes, para pres
tação de serviços públicos de telecomunicações. bem assim- por 
outra operadora de TV a Cabo. exclusivamente para prestação des-
se Serviço. --

§ 1° As cobdiçõe_s de_ comercialização deverão se_r_Jus
tas, razoáveis. não discriminatórias e compatíveis com a-po
lítica de preços e tarifas estabelecida pelo Ministério das 
Comunicações. · 

§ zo Os contratos celebrados entre a Operadora de TV a 
Cabo e a concessionária de Teleconnmicações ou ootra operadora • 
de TV a Cabo, para utilização dessa Rede, ficarão disponíveis para 
consulta de qualquer interessado. 

Art. 79. No caso de a operadora de TV a Cabo ínst:ãlar a 
Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, sua capacidade 
disponível poderá ser utilizada pela concessionária de teleco
municações, mediante contrato entre as partes, para prestação 
de serviços públicos de telecomunicações. bem assim por outra 
concessionária ou permissionária de serviço de telecomunica
ções. 

§ 1 o As cOD.Oiç&s de comercialização deverão ser justas, 
razoáveis, não discriminatórias e compativeis com as práticas 
usuais de mercado e com seus corresJX)Ddentes custos. 

§ 2° OS "ccmtratos de utilização da RtXie Local de Dist!ibui
ção ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado. 

CAPITULO Vil 
lla Transferência da Concessão 

Art. RO. A !ranferência de CQncessã_o do Serviço de TV a 
Cabo depende da prév1a aprovação do Ministério das Comunica
ções .. sô podendo ser requerida após o início da operação do 
Se!\IJÇO-
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§ ! ., A transferência do direito de execUÇão e eiPTornção do 
Serviço de TV a Cabo de uma para outra entidade constiwi a de-
norrunada transferência direta. - -

§ zo A transferencia de ações ou -ColaS-do capital social a 
terceiros. novo grupo de acionistas ou cotistas. que passam a 
deter o controle societário da entidade constitui a denominada 
transferência indireta. Ocorre, também. transferência indireta 
da concessão quando a alienação do controle societário da en· 
tidade para m'vo grupo de cotistas ou acíonistas resulte de 
aquisic;ão sucessiva de cotas ou ações_OU_Cle aumento de capital 
social. 

Art. 8 L Quando ocorreúr.iiisferência de _cota ou ações rep
resentativas do capital social. bem como quando houver aumento 
do capital soc-ial com alteração da proporcionalidade entre os só
cios. sem que isto implique transferéncia do controle da sociedade, 
o Ministério das Comunicações deverá ser -infonnado, nos termos -
do disposto no art. 29 da Lei n° 8.977/95. 

. CAPÍ11JLO VIIT 
Da RenoVação da Concessão 

Art. 82. É assegurada à operadora de TV a Cabo a renova
ção da concessão sempre que esta.: 

I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da con
cessão; 

II - venha atendendo à regulamentação aplicável ao Servi-
ço;e 

III- concorde em atender as exigênias que sejam técnica 
e economicamente viáveis para a satisfação das necessidades 
da comunidade. inclusive no que se refere à modernização do 
sistema. 

§ l 0 A renovação da outorga não poderá ser negada por in
,fração não comunicada à operadora de TV a Cabo, ou na hipétese 
de cerceamento de defesa. 

§ zo A verificação do atendimento ao disposlO nos inci· 
sos deste artigo incluirá a reilizaÇão de consulta pública. O Mi· 
nistério das Comunicações. quando necessário. det~lhará os 
procedimentos relativos à instrução e análise dos pedidos de re
novação. 

Art. 83. Havendo a operadora requeridO a renoVação na 
época devida, na forma dos procedimentos estabelecidos e ten
do sido cumprido o disposto no art. 82, conSiderar.se-á auto
maticamente renovada a outorga se o órgão competente do Mi
nistério das Comunicações não lhe fizer exigência ou não deci
dir sobre o pedido até a data prevista par~ o término da con
cessão. 

Parágrafo único. Formulada exigêõ.cia, a entidade petde o 
direito à renovação automática prevista D.este artigo. 

Art. 84. O Minístério das Comunicações, em qualquer fase 
do processo. poderá formular exigências à conCessionária e fiXar 
prazo para o seu cumprimento. 

Parãgrafo único. Caso expire o prazo da concessão sem de· 
cisão sobre o pedido de renovação em razio de exigências impos
tas à entidade, o serviço será mantido em funcionamento em caiá· 
ter precário. 

Art. 85. O Ministério das Comunicações poderá. a qualquer 
tempo. condicionar a renovação à adaptação da concessionária às 
normas Lécn.icas supervenientes à oo torga. 

Art. ~, A rcnova~·ào da Clm~o·essão obriga a operadora ao 
rC<'olhimento à çont.a Ó(l Fiste( de valor equivalente ao pago pela 
outorga. 

Parágrafo lintcn. O madirnplemenlO do disposto neste artigo· 
'>UJeitará a operadora à cadu~o·Jdade da concessão. 

Art. 87, A concessão p.">derá ser dedarnda perempta quando: 
I - a operadora de 'IV a Cabo. no prazo estabelecido. não re· 

querer a renovação ou fonnUfai pedido de desistência da (x.ltorga; 
II- for verificado que a operadora não cumpriu satisfatoria

mente as condições da concessão; 
III - for verificado que a operadora não cumpriu as exigên· 

cias legais e regulamentares aplicáveis ao serviço; e 
IV - a_ operadora não concordar em atender às exigênCias 

que sejam téC'níca e economicamente viávcts para a satisfação das 
necessidades da comunidade. 

§ 1° Constatadas as situações indicadas no itens II. III e 
IV deste artigo, será concedido à concessionária prazo de 30 
(uinta) dias. a contar do recebimento da notificação. para apresen· 
tar defesa e provas demonstrando reversão do quadro desfavorá-
vel à renovação. . _ 

§ zo Declarada a perempção da outorga. o Minístério das 
Comunicações tomará as providências para interromper imedíata· 
mente a execução do serviço. ' 

Art. 88. A renovação da concessão para exploração do Ser· 
viço por concessionária de telecomunicações somente será efetiva
da se f1car demonstrado. após processo de consulta pública. que 
não bá interesse: de ernpresas privadas em sua exploração- na área 
de prestação do serviço considerada. 

Art. 89. Na bipótese de haver interesse de empresa privada 
na exploração do serviço e uma vez cumprido procedimento licita
tório. a empresa vencedora deverá utilizar-se da rede instalada da 
concessionária de telecomunicações. utilizada na prestação do ser· 
viço. desde que as condições técnicas e fmanceiraS: Sejam jus~~ e 
"fazoâveis. 

CAPÍ11JLO IX 
Das lnftações e Penalidades 

Art. 90. As penas por infiação à Leí iio 8.977195 e a este-Re-
gulamento são: --

I- advertência: 
II- multa; e 
III - cassação. 
Art. 91. A pena de multa será aplicada por infração a qual

quer dispositivo legal deste Regulamento e das nonna.s com.ple· 
mentares. ou ainda, quando a concessionária não houver cumpri
do. dentro do prazo estipulado. qualquer exigência formulada pelo 
Ministério das Comunicações. 

Art. 92. A pena de multa serií imposta de acordo Com a in-
fração cometida. considerando-se os seguintes fatores: 

a) gravidade da falta: 
b) antecedentes da entidade faltos~ e. 
c) reincidência especifica. 
Parágrafo único. E considerada reincidência específica are· 

petição da falta no período decorrido entre o recebimento da noti
ficação e a tomada de decisão. 

Art. 93. Antes de decidir sobre a aplicação de qualquer das 
penalidades previstas, o Ministério das Comunicações noti.ficari. a 
interessada para exercer o direito de defesa, dentro do prazo de 5 
(cinco) dias. contado do recebimento da noc:ificação. 

Art. 94. Nas infrações em que. a juízo da autoridade compe
tente. não se justificar a aplicação de pena de multa. o infrator será 
advertido. considerando-se a advertência como agravanle na apli· 
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cação de penas por inobservância do mesmo ou de outro dispositi-
vo legal e da regulamentação aplicável. _ · _ _ 

Art.. 95. As penas de advertência e multa serão aplicadas 
tendo em vista as circunstâncias em que foram cometidas e agra
vadas na reíncidência. 

Art. 96. Das dectsões caberão pedidos de reconsideração à 
autoridade coatora e recurso â autoridade imediat.ameme superior. 
que deverão ser apresentados no prazo de 30 (uinta) dias. contado 
da notificação feita ao interessado. por telegrama ou carta reglstra
da. um e outro com aviso de recebimento. ou da publicação desta 
notificação feita no Diário Oficial. 

Art. 97. Fica sujeita à pena de cassação da concessão a ("fX'· 
radora que incidir nas seguintes infrações: 

I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento 
das exigências legais quanto à execução do serviço; 

II- demonstrar incapacidade legaL 
III- demonstrar incapacidade económico-financeira: 
IV ---submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas 

não qualificadas na forma~ Lei n° 8.977/95. bem como deste Re
gulamento: 

V - transferir, sem prévia anuência do Ministério da~ Co
municações, a qualquer tiWlo e por qualquer instrumento a con
cessão para execução do ser.,•iço ou o controle da entidade opera
dora: 

Vl- não iniciar a operação regular do servtço no prazo mã
:~timo de 18 (dezoito) meses. prorrogável por mais 12 (doze) a con
tar da data de publicação do ato de outorga; e. 

vn - interromper. sem jusúftcativa, a execução total 00 

parcial do serviço por prazo superior a 30 (trínta) dias conSt."CUti
vos, salvo tenha obtido a autorização prévia do Ministéno das Co
municações. 

Parágrafo único. A pena de ca,.sação só será aplicada apns 
sentença }.ldicial. 

CAPITuLO X 
Das Disposições Transitórias 

Art. 98 As entidades que tiverem sua autorização transfor
mada em concessão para exploração do serviço de TV a Cabo e 
que ainda não enttaram em opem.ção terão o prazo de 30 (uinta) 
dias, contado da publicação deste Regulamemo. para apresentar ao 
Mi.ni.stério das Co!Dllnicações o cronograma de implantação do 
SIStema referido na alínea b do art. 24 deste Regulamento. 

Parágrafo único. O cronograma deverá indicar claramente o 
início da operação do sistema dentro do prazo estabelecido no§ 3° 
do art. 42 da Lei D0 8.977/95. 

(À CoririssãO de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camçx:>s)- Sobre a mesa, pro
jeto de lei que será lido pelo Sr. 1 o Sec-retário em exerdCio. Sena
dor Nabor Júnior. 

E lick) o segutnte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 251, DI> 1995 

Institui o Registro Único para a identificação 
dos brasileiros c dos estrangeiros residentes no Pais. 

O Cong:J;esso Nacional decreta: 
Art. l 0 É instituído Registro Único e vilalícir · para a ident.i

ficação dos brasileiros e dos estrangeiros resídentes no Território 
Nacional. . 

Parágrafo úriicO. Para os fms de emissào do Registro Unico. 
considera-se estrangeiro residente no Território Naqonal aquele 
com residência no País há mais de cinco anos. ainda que não re
queira a nacionalidade brasilerra. 

;\ 11. ::·· • ·.'''·- ~, 1 ':1i •·.l!' uJr:t :t rC'numera,·ão constante de to-
dos.,,,. ,k~'Ul"•'' · ·· 'L'· 1-.~:ltdi~·a._·ão emitidt)S no Território Nado
nal.l<ti-; com(•. •·• t· ""'·'' •-.;, Ju~i\.1n1e-nte: 

1 - , , I{( '"-1':1'·, < :f•t·tl r• •1·• t-m-. de identificação civil, bem as
sim t' rtúmt'~"' · ·.--••·· '.J·; ,·,.HelraS de identificação expedidas 
Pf'los '"'rg:à("",. ... ,, '······~ .... :-l,,·as e privadas autorizados por le~ a 
emitír 1kw .. ·11-"l''~'' · · '•"ll;r-;, .. H,:ão de integrantes de categonas 
f'mfi<:<:J<mr•,.:. 

11- '' nttr•l"'<' ,,,. '''!!'"trn ntl Cadastro de Pessoa Física-
CP!-' 

III :1 '~"' •• , '\ 1" ! 1 C.u't(."Tra de Hahilüação para conduto-

!\. •' ''IIII"''" o!11 P~"":tf'<''IT'te~ 
v . ol nUn•<·•··~ .. 1,, 11 1•11•, Je Fleitor: 
V I ·• '' minwtn ua C:..artetra de Trabalho; 
\'II - ,, nunll'r,, -1~ mscnçào junto à Previdência Social. 
Art. 3" F.m tn<l<'" no.; asc;entm de nascimento lavrados a par

tir do flm d·1 pnl<l ti,ado n<' art. 4° desta Lei para a duração dos 
trahalh~ da ctmtissih' c!c implantação do Registro único. co~stará 
o .ímero do R.cl!.istn> uniçÕ. -

§ [0 O Re'gic::u-o único efetuado quando do nascimento. além 
de consL-u- dos d<X"Umentns a que se refere o art. 2°, emitidos ao 
longo da vida de seu tim!ar. também constará dos assentos. de ca
samento e-óe c·lhito d,) titular. 

§ 2(> Nenhum reg.l~tro- único poderá ser reutilíz.ado_, ainda 
que faleça ou que dei_'(f' rle residir no País seu titular. 

Art. ..tY O P<xler E'l(erutivo coordenará comissão, composta 
de representamec; d<>o.; principais órgãos emitentes de ~entes 

..de identificação que terá a fmalidade de defmir o sistema de nu
meração e de estahelecer cronograrna de implantação do Registro 
único para os hrasi!eiro"' e restdentos no País. em substituição à 
numeração dos citados d<x."'Umentos. 

Parágrafo único. A comissão de que trata este artigo con
cluirá seus traba!J'Ioc; nll prazo mâxtmo de 6 (seis) meses, contados 
da publicação de~ta Lei. 

Art. 5° A <>ubstitmção dos números dos documentos de 
identificação a que se refere o art .. ZO pelo Registro único sêní efe
tuada pelos órgaüs emitentes, sem que tenha o titular que _arcar 
com o pagamento de LJUalLjuer taxa ou emolumento. 

Ati.. 6° P.-.to'\ lei entra em vigor na data de sua publicação. 
An. 7'~ Rc\i"'g:!.m-c;e as disposições em contrário: 

Justificação 

O presente Pw]eto de Lei atende a um longo anseio da po
pulaçãQ hrasileira. Repletos de documentos. com números de iden
tiflcação distintos. ns ctdadãos bras_ilell'OS não suportam_ mais que 
taEístema mefíneille perdure. - - --

Em verdade. vivemos uma fase da hist6ria da bumanidade 
caracterizada por enormes avanços das técnicas voltadas para o ar
mazeruunento e a recuperaç.ãc ae dados~ Díailie-disso, representa 
um atraso inominável que o cidadão tenha que conviver com um 
rol extenso de_ números dístintos de identificação. para obter sua 
identidade civil. para votar, para trabalhar, para viajar ao exterior. 
para pagar tributo... entre outros. 

Ractnnalld.ade e eficiêncía são palavras de ordem no mundo 
hodierno. MUltO já se falou em nosso País a respeito da necessida
de de implantação do Registro único._Em outros tempos. tal inicia
tiva era vista cnntl' um meio de patrulhamento do Estado sobre os 
cidadãPs. 

Agora. vivemos em pleno estado de direito. Portanto. não 
mais subsistem as desconfianças que solaparam a idéia modema e 
dinârmca do Regtstro úmco. 
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Trata-se, ao contrário, de um meio de dcfe-.-.a da s.'t·it·.J.•. 
Registro único facilitará a vida de todos aqueles que vlv.;-n1 !1(1 ~! -·•..:ii. 
a par de ser um relevantíssimo instrumento para <:oihir fr[!l.lde<; ':-t"• 
como as que dilapidaram os cofres da Previdência S1X"ial hm:-iku-,. 

Eslamos certos de que esta iniciativa re.C"el"x-rá " ~.-,.: .. ·~r· 

nossos nobres Pares no Congresso Nacional. 
Sala das Sessões_. __ 6 de se_ternhro de 1995. - '3. ·n.· ' · ·~ 

Campos. 

(À Comissão de Consrilwçào. lldlf(U ~ '. HJ•W·I· 

ma -di! cisão rcrmmauva.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o -rr r.:'·l ~··--~ :"lt:
biicado e remetido à Comissão _rompetente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido r•-,• ln 
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.172 01;: 1995 

Senhor PreSideD.te, 
Requeiro. nos termos regimentaís, que o Projctn de I ._., !-.1 

Senado n° 221. de 1995- Complementar, "que eleva a alh.jU· ,:...;_ ,lc.! 
contribuição para fmanciamento da Seguridade Social- C~)t·t. ;::>. 
nos casos que especifica", seja submetido ao exame- da Conw :ih> 
de Assuntos Econômicos (CAE). 

Justificação 

A matéria em referência insere-se na esfàã.- ae c-ompctt!nL'Ía 
da Comissão de Assuntos Econôm.icos desta Casa. wnS~:;ame u 
disposto no artigo 99 do Regimento Interno, notadamente em seus 
itens L UI e IV. 

Por esta r:lzio, e dada a relevância da mesma e da .ma lDl

·pücação nos setores econôm.icos por ela alcançados, entend1' que 
os meus ilustres pares aprovarão o presente requerimento. garan
tindo assim o seu exame mais aprofundado. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1995.- Senador \-'almir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio C:impõS) - O requerimenLO 
lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. consoante 
com o disposto DO art. 255, n. c, 2.do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento qUe será lido-pelo Sr. l ') Sl'L'!"C· 

tário em exercício, Senador Nabor Júnior.- -- --

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.1731 DE 1995 

Requeremos, na forma regimental, a consignação de um 
velo de pesar pelo falecimento ocorrido em Rio Branco. Ac-re. no 
dia 4 de setembro de 1995, do Dr. Adauto Brilo da Frota. um dos 
mais impOrtantes bomens públicos do estado do Acre e da Amazô-
nia. onde desempenhou. entre outras funções e atividades. as de 
PromolOT Público. Presidente da Companhia de Laticínios do 
Acre, Deputado Estadual, Professor Titular da Universidade Fede
ral do Acre e. por duas vezes, Prefeito Municipal de Rio Branco. 
Em todas essas ocasiões e nas demais passagens de sua vida. como 
cidadão. o Dr. Adauto Frota se bouve com as mais louváveis dig
nidade. eficiência e responsabilidade. tornando-se credor, dec;r:'l.rte 
do reconhecimento de seus coestaduanos e da nacionalidade. 

Requeremos. ainda sejam enviadas mensagens de ~samcc; 
à fanúlia do extinto. à Universidade Federal do Acre. à Assem
bléia Legislativa do Estado do Acre. à Prefeirura Municipal de Ri1.1 
Branco e ao Ministério Público do Estado do Acre. 

Brasüia. 6 de setembro de 1995.- Senador Nabor Júnior, 
- Senador Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Júho Campos) O requerimeniO 
ltJo JL'JX'nde de votação. em cujo encaminhamento poderão fazer 
u.~) da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.) 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente. peço a palavrn 
para cncamínhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos). Concedo a palavrn 
ao noi->re Senador Nabor Júnior. para encaminbar a votação. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para encamiDhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
c o Senador Flaviano Melo encaminhamos à apreciação da Mesa, 
para que seja submetidO-.à votação do Plenário. requerimento me
diante o 4ual s.olicitamos consignação de votos de condolências 
pelo falecimento. no último dia 04 de setembro. em Rio Branco
Acre. do Dr. Adauto Brito da Frota. 

A importante trnjetória do Dr. Adauto Frota na história do 
Acre. L'Omo se registra no requerimento. mostra que ele desempe
nh~Xl várias funções públicas do maior relevo. 

Foi Promotor de Justiça por inai.s de 30 anoS-. foi Deputado 
Estadual e, em duas ocasiões. Prefeito de Rio Branco: nos Gover
nos Jorge Kalume e Geraldo Mesquita Foi Professor Titular--de 
Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Acre. Ultimamente, exercia as funções de Presidente da Compa
nhia de Laticinios do Acre~ Cll . .A. 

Durante tOO.a a vida. esse grande homem ~blico do Estado 
do Acre honrou, sem exceção, as funções que desempenhou. como 
representante do Ministério Público, como Professor, como Depu
Lado Estadual. como Prefeito de Rio Branco, onde se de$lacou a 
ponto de ter sido considerado um dos melhores administradores 
"lue já passaram pela Prefeitura. 

Por essa razão. Sr. Presidente. ~ncaminha.mos a V ._Ex•. para 
ser submetido à apreciação do Plenário, _esse requerimento de con~ 
signação de cond_olências. Solicitamos ainda que a Mesa, para ex
temar os sentimentos de todas as regiões pela perda. que vai além 
dos limites da Arllazônía.. se dirija à família do Dr. Adauto Brito 
da Frota • .à Universidade Federal do Acre. da qual o Dr. Adauto Bri
to da Frota era Professor, à Assembléia Legislativa do Estado e à Pm
feil.ura Municipal de Rio Brànco. a~sentando os votos de pesar do 
Senado aos que fOiam contemplados com o talentoso convívio do 
saudoso homem público e que boje. lamentam a sua morte. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência 

constata a existência de quorum previstü no inciso m do art. 215 
do Regimento interno. 

Em votação o requerimento do nobre Senador- Nabor'·Jú~ 
nior. Senador Flaviano Melo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa também presta solidariedade ao povo acrea.no por 

essa grande perda e fará romprir a deliberaçio do Plenário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exercíc1o. Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.174, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno 

e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens 
pelo falecimento do Dr. José Monteiro de Figueiredo- ex-Vice
Governador do Estado de Mato Grosso. 

a) inserção em ata de um vcro de profundo pesar: 
b) apresentação de C"ondolências à família e ao. Estado de 

Mato Grosso. 
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c) a Prefeitura de Cuiabá e N. sa do U-vramcmn: e 
d) Assembléia Legislativa do Estadn. 
Sala das Sessões, 6 de setembro de 1lJ95.- Julio Campos

Jonas Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Júlln Campos}- Este requerimento 

depende de votação, em cujo encaminhamenrn poderão fa1e_r uso 
da palavra os Senadores que desejarem. 

O SR. JONAS PINHEIRO- ~r. Pn·.;;;iJent:-. pcç<' a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Con<.·edo a pala
vra. para encaminhar. ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO tPFl. MT. Para encammhar. 
Sem reviSão do orador.) . Sr. Presidente. Sr's. e Srs._ Senadores. fa
zemos este requerimento em conjunto. V. Ex• e eu. pelo passa
menta do Dr. José Monteiro de Figueiredo- ('annhosamente cha
mado de Dr. Zelito - ocorrido em Cu1abá. na <>emana passada. e 
que deixou, sem dúvida alguma. uma enorme la<.·una. no seio J..a fa
mília cuiabana.. 

De família tipieamen.Je mato-grossense~ da Região do -Pan
tanal, sempre cultivou uma amizade mutto granJe dentro da comu
nidade. não só em Nossa Senhora do Livramemo, sua terra natal, 
como nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá. e. de resto. em todo 
o Estado de Mato Grosso. 

. Como profissional da área de saúde -foi pioneiro em Cuiabá. 
Dr. Zelito, podemos dizer, decano dos médicos de Mato Grosso, 
deixa uma família numerosa: respeitãda- Por- iOdás fi()S. Dr. Zelito, 
juntamente com sua esposa. soube criar Os seus fl.JhOs. 

Sr. Presidente, não poderíamos deixar de, ao fazer essa ho
menagem ao Dr. José Monteiro de Figueiredo. solicitar que esta 
Casa encaminhe condolências à sua família. à Prefeitura de Cuia
bá. onde foi ele foi Vereador, ao Governo do Estado de Mato 
.Grosso, onde foi vire-Governador e Governador. e ao Município 
de Várzea Grande, sua terra natal. Sr. Presidente, também gostana 
de estender este requerimento à Assembléia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, onde o Dr. Zelito. com· muita dignidade, muita 
presteza, também exerceu a nobre função de Deputado_ Estadual. 
Portanto. gostaria que os nossos Pares pudessem se associar à ho
menagem póstuma ao Dr. Zellto: VOtando este requerimenlO favo
ravelmente. 

Muito obrigado, Sr. President~. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)"· A Presidência 

constaL.a a existência de quorum prevtsto no inçiso III do art. 215 
do Regimento Interno 

Em votaÇãO o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qtteira.m permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir- ãs nOiinas regimentais. 
A Mesa Dird:.Oiil. desta sessão também não poderia deix.ar 

de encaminhar aos mato-grossenses. ao povo de Cuiabá. de Vár
zea Grande e de Nossa Senhora do Livramento. ao Poder Legisla
tivo do Estado de Mato Grosso e, em. especial. à família do Dr. 
José Monteiro de Figueiredo os _votos -de-- pesar por esta giande 
perda. Perdeu Mato Grosso um dos mais valorosos médicos de sua 
história; Presidente durante 40 anos da Santa Casa de Misericórdia 
de Cuiabé., fundador do antigo PSD de Mato Grosso, ao lado de 
Filinto Müiler e Pôncio de Arruda, Del"'tado Estadual por dois 
mandatos, Vereador à Câmara de Cu.iabá e vice-G:wemador de Esta
do na gestão do Dr. José FragetlL que foi Presidente deste Senado. 

PortaD.to, nossas homenagens à família de José Monteiro de 
Figueiredo. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· A Presidência co. 
munica. ao Plenário que. uma vez fmdo o prazo fixado no pacigrn · 

fo tinll'O do art. 254 dv Regimento Interno, sem interposição do re
._·urso ali prcvtsto. determinou o arquivamento definitivo das se
gumles matérias: 

- Projeto de i.t"i da Câmara no 6, de 1994 (n° 1.800/91. na 
Casa de origem). que estabelece fórmula de atualização dos tipos 
especiais de remuneração trabalhista baseados na média dos valo
res recebidos cm meses anteriores ao pagamento; 

-Projeto de Le1 da Câmara D0 l02, de 1994 (D0 2.071/91, na 
Casa de origem). yue ~·oncede aos trabalhadores que especiftca o 
direito à pen:epção antec1pad.a do valor correspondente às contas 
de água. energia elétrica e telefone. e dá outras providências; e 

- Projeto de f.ei da Câmara n<> 70, de 1995 (n° 2573f)2. na 
Casa de origem). que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Consoli
da\·ão das Leis do Trabalho- CLT. dispondo sobre o valor proba
tório das anotações apostas pelo empregador na Carteira de Traba
lho e Previdência Social. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Depu lados. 
O SR. PRESIDENlE (Júlio Campor) · Sol:<e a mesaol!cio ~ 

será lido pelo Sr. 1 o S<=<ário em exercício. Senada Nabor Júni<r. 

É !ido o seguinte: 

Oficio n" 895-L-BLOC0/95 

Brasília, 4 de setembro de-1995 
Senhor Presidente, 
Comunico -a V. Ex' que o Senhores Deputados Albérico 

Cordeiro e Hilário Coimbra, passam a ocupar, a partir desta data, 
vagas de titular destinadas ao Blooo PF1JPTB na Con1issio ~de 
Planos Orçamentos Públicos e Fisct!ização.em substituição. respecti
Vamente. aos Deputados João Mendes e Nelson Marquezelli. 

Na oJXX1Un.idade, renovo a V. Ex• protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Dep.Itado Inocêncio Oliveira, Líder 
do Bloco PFLIPTB. 

O SR. PliESIDENTE (Júlio Campos) • Serão feitils as 
substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ào primeiro orador inscrito, Senador Jo

nas Pinheiro. 
V. Ex• dispõe de 20 minutos pano-seu pronunciamento. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PfL.Mf. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadotes, ocupamos a 
tribuna desta Casa para reportar-nos à Lei de Patentes. em discus
são e tramitação no Congresso Nacional. 

Entendemos. Sr. Presidente, que o Brasil IRCisa defmir, 
CODl urgência, a sua Lei de Patentes. A sociedade brasileira acom
panha. com ansiedade. as acaloradas ~ssões que se arrastam há 
anos. envolvendo juristas, cie~tistas e parlamentues. 

Em realidade, os debates se alongam e o nosso Pais está à 
espera de resultados, já que nenhuma nação pode ficar tanto tempo 
s~m parâmetros que regulem a propriedade industriaL 

As conseqüências dessa demaa podem ser medidas pelos 
constantes constrangimeDlos a que noSS05 parlamentares e autori
dades governamentais estão submetidos em cada encontro interna
cional de que participam. 

Este é um tema que está sempre presente na pauta das_ ml~ 
niões com Chefes de Estado das prindpais Dações do mundo e, la
mentavelmente. o Congresso Nacional brasileiro vem sendo apon~ 
tado como o vilão da história. e responsabilizado pelo atraso na 
defmição dessa legislação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. não podemos ser acu
sados injustamente de falta de visão dos legítimos interesses na
cionáis, nem de lentidão no tratamento das questões de tamanha 
importância e seriedade. Também não tem sentido protelarmos de-
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cisões sobre temas que já são matéria de acordoS tmemacionais, 
dos quais o Brasil. inclusive, é signatário. 

O Bmsil ratificou o Tratado Tripüce de Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio~ GA TI, que defme coocess()es de patentes de 
microorganismos. um dos pontos mais fX'lêaiicoS da Lei de Paten~ 
tes em discussão no Congresso Nacional. 

O documento internacional autoriza o patenteamento de mi
croorganismos e veta o registro de patentes de animais, o que mos
tra alinhamento com os princípios éticos deft'indidos por respeí[á
veis grupos religiosos. inclusive a própria Igreja Católica.. A prote· 
ção à biodiversidade também foi contemplada no Tratado, que 
veta a concessão de patentes de plantas. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a Lc1 de Patentes não 
pode somar mais atrasos, em função de aspectos que já foram, in
clusive, contemplados em acordos internacionais. Seria. no míni
mo, falta de seriedade começarmos a criar uma lei, no seu início, 
já que rompe os tratados ra.tific8dos pelos nossos negociadores, no 
âmbitodoGAIT. - -

Sr. Presidente; cm 1.1ma economia globalizada é cada vez 
mais importante contarmos com regras claras que regulem a ques
tão de patentes. Em uma economia moderna. a concessão de pa
tentes é um elemento importante para proteger a propriedade in
~strial e os avanços tecnológicos obtidos, muitos deles, à custa de 
pesados investimentos. - · 

Sabemos, também, que toda decisão a ser-tomada em matérias 
deste tipo tem que COillemplar princípios éticoú juxfdicos que pos
sam resguardar a integridade da JlOI'llaçiio e o DOOW meio ambiellle. 

Co.IIlO Parlamentar, altamente preocupado e comprometido 
com a agricultura e os agricultores trasileiros, vimos acompanhan
do de perto os desenvolvimentos n:gíslrados na á= agricola do 
nosso País. O Brasil conta com um inVejí.vel quadro de cientistas e 

-de organismos, dos qua.is destacn»o'J: a_ Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuária • Embrapa.. com cãpacidade reconhecida, não 
só a nível nacional, como intemacional. 

Entendemos que os !'"<l'üsac!oooo bmsileiroo lêm à sua dispo
sição vastas poosibilidades de desenvolvimento de oovos pro<iltos 
para os agricultores. inclusive seu:JeDtes me.lhcndas com o uso de m
cursos técnicos oferecidos por uma nova ciência.. a biotecnologia. 

Entretanto, a falta de uma lei específiCa que proteja essas 
inovações, obtidas a custo de anos Pe trabalho e grandes investi
mentos, certamente criarão situações absurdas" que devemos, a 
todo custo, evitar. 

ADlalmente, Sr. Presidente, se um cientista brasileiro tiver 
que patentear suas criações no exterior, seremos obrigados a ir 
buscar lá fora e pagar royalties por produtOs desenvolvidos aqui 
dentro, em nosso País. 

Vejamos, Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, o ocorrido 
com a Embrapa. Essa empresa de pesquisa agropecuária. Vincula
da ao Ministério -da Agricultura, deseovolveu um processo de pro. 
dução de um tipo de albumina que, em associasão genética com o 
feijão, dá origem a um 8rio enriquecido. ' 

Entretanto, teve que ter o coustrangimento de Cremar o m
gistro dessa descoberta no O.iie; pela impossibilidade de fazê-lo 
em nosso País, tendo em vista a falta de uma legislação que regu
lamente o assunto. 

Evidente que esse não é um caso único em oosso Pãís~ exisM 
tem outros. 

Neste momento em ~e o Mereosul se terna uma realidade, 
con-e mos também o risco de ver produtos dos países vizinhos ocu
parem o pouco espaço que temos no mm:ado intcmo, aba.lando, 
ainda !IllÚs, a saúde financeira doo agrialltores brasileii'OO. 

Sr. Presídente, Sn e Srs. Senadores, temos notícia de que a 
vizinha Argentina. um dos nossos parceiros no Mercosul deverá 

ço}ocar no mercado. já no próximo ano. sementes melhoradas de 
soja. E o Brasil, que conta com uma das maiores áreas planUdas 
do mundo dessa oleaginosa e com recursos tecnológicos para 
a~.:ompanhar este desenvolvimento. p:xierá perder competitividade. 
por falta de uma lei de patentes. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. não p<xiemos ficar 
para trâs. 

O caráter emocional que vem envolvendo esta questão 
vem deixando o Brasil em uma situação critica. Sem uma análi
se equilibrada, certamente, estaremos fechando os nossos olh('S 
para o que está ocorrendo no campo da ciência e alijando o 
nosso País dos recursos colocados à disposição da humanidade. 
que vão desde novas terapias nas áreas da medicina. até plantas 
mais resistentes e de mais alto teor nutritivo. 

E. n~ste particular. nós, Parlamentares. temos um compro-
misso com o desenvolvimento do País e não po::iemos condená-lo 
ao atraso. 

O desempenho da agricultura brasileira. que tem batido. a 
cada safra, sucessivos recordes de produção e produtividade fisic.a. 
é fundamental para o desenvolvimento do nosso Pais. 

Mas os agricultores brasileiros dependem. sobretudo. de no
vas tecnologias para que possam enfrentar a acirrada concorrência 
internacional. A espera, ainda mais. desses avanços tecnológicos 
certamente se traduzirá. no final, numa lamentável perda de mer
cado e de importantes divisas para a economia nacional e. como 
conseqüência. em aprofundamento da crise que abate o setor apí
cola brasileiro. 

Apelamos, portanto, aos Membros desta Casa para que re
flitam. com profundidade, sobre estes aspectos e busquem, confor
me é tradição -do CongreSso Nãcionai. envidar todos os esforços 
com vistas à aprovação desta matéria. de alta relevância para toda 
a sociedade brasileir.r. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Concedo a palavra 

ao nobre Senador José Roberto Arroda.(Pausa.) 
Convido o nobre S~nador José Eduardo Dutrá, Suplente da 

Mesa, para assumir a Presidência da Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Concedo a

palavra ao nobre Senador Júlio Campos, por 20 minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (Pf'L.Ml". Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o mundo reve
renciou. no último dia 6 de agosto. a memória dos 140 mil mor
tos vitimados pela bomba atómica que explodiu nos céus de Hi
roshima. No último dia 9.lembramos os 74 mil cadáveres provo
cados pelo artefato nuclear que brilhou com luminosidade mais 
intensa do que a do Sol em Nagasaki, no sul do Japão. O terror 
nuclear mostrou sua face, há 50 anos, nos últimos momentos da 
guerra no Pacifico. 

Naquele· ePlS6d.io, -o homem descobriu, perplexo e atenÔri
zado. que havia descoberto um meio de se destruir como espécie. 
Acabara a guerra tradicional, do homem contra o homem. ComeM 
çoo uma nova era, em que uma pessoo. através do gesto siril"ples 
de apertar um OOtão, poderia extinguir a vida no Planeta.. Surgiu a 
nova modalidade e mais devastadora de conflito: o homem-contra 
a humanidade. 

Em Hiroshima e Nagasaki ocorreram. no ataque nuclear. si
tuações idênticas: sombras de pessoas pulverizadas pelo calor de 
mais de três mil graus impressas nas paredes e nas pedras, pilhas 
de cadáveres calcinados, casas e prédios destruídos oo se consu
mindo em incêndios. e milhal:es de feridos vagando em busca de 
abrigo. Depois veio a chuva negra e chegaram os efeitos da radia-
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çào atômici. As dlias bombas fi1.eram e continuam fazendo viti- dade. vira as suas costas para os apelos pacifistas e insiste erllsub-
mas até hoje. meter o mundo. outra vez. ao flagelo nuclear. 

A II Guerra Mundial acabou assim. em fogo. desolação. Algo está errado. Sr. Presidente, Si-s. Srs. Senadores. A 
perplexidade e de_s_t.roição. Por essa razão. as duas bombas atômí- França das liberdades não é a França das bombas atômicas. O 
cas lançadas contra o Japão contêm. para além da pavorosa agres- mundo deu passos decisivos em favor da paz nos últimos dez 
são, lições preciosas e verdadeiras para a humanidade. Terminou anos. As mudanças foram significativas. Caiu o muro de Berlim, a 
naquele dia 6 de agosto a era da inocência. Começou a do terror União Soviética se dissolveu em diversos países e a tendência 
nucelar e a do equilíbrio pela chantagem recíproca. segundo a c a- mundial, inclusive o.o antigo leste europeu. é do retorno às liberda-
pacidade de destruição de cada país. des democráticas e ao livre comércio. O contrário dísto é o Qbscu-

As lições parecem não ter sido bem entendidas. porque rus- rantismo da guerra. a dir.adura sanguinária e a hecatombe de H_iros-
sos. chineses_, franceses. ingleses e indianos explodiram. posterior- bima e Nagasaki. 
mente, suas bombas atômicas. Os russos e os norte-americanm O Sr. Lúcio Alcântara· Permite-me V. Ex• um aparte? 
chegaram. mais tarde. ao requinte; criaram a bomba de hidrogêmo. O SR. JÚLIO CAMPOS · Ouço com atenção V. Ex•. Se-
a arma mais poderosa jamais produzida pelo homem. Ela reduz a nador Lúcio Alcântara. 
cinzas tudo o que estiver num círculo de 32 quilômetros em torno O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Júlio Campos, V. Ex• 
do epicentro. Se a bomba atómica que explodiu em Hiroshima aborda um tema que está ocupando as manchetes dos jornais no 
produziu luminosidade mais i."ltensa que a do Sol. .a bomba de h i· mundo todo, e começou evocando as origens das experiências 
drogênio- bomba H · é o Sol em miniatura,_ científicas que terminaram desembocando na descoberta da fissão 

As lições do ataque Íltlciear contra Hiroshima _foram en- nUclear e, pOrtanlO. âã energia nuclear. Mostrou, em seguida, 
tendidas. em primeiro lugar, pelos cientistas que particLparam como os países procederam aos primeiros testes; depois. as duas 
do projeto Manbattan. Robert Oppenbeimer, o pai da bomba. becatombes, de Hiroshima e Nagasaki. e a corrida armamentista 
transformoU-se num militante pacifisr.a. Ele, ao descobrir a e fi- que se polarizou, sobrewdo, entre a União Soviética e os Estados 
cátia e a abrangência de seu invento. fez sua autocrítica numa Unidos. É evidente que quando falamos de um tema como esse 
frase terrível: "eu me transformei na-nlorte". Diversos outros não podemos_ deixar de recordar também- até para ressaltar o coo-
cientistas admitiram não ter idéia da capacidade destruidora da traste - o lado positivo da energia nuclear. o quanto ela tem cola-
nova arma. borado para o desenvolvimento de diversos ramos do conbecim.en-

0 muõdo mergulhou, em seguida, na difícil provação da to humano. Na medicina. por exfiinplo. a aplicação da energia nu-
guerra fria. Estados Unidos e União Soviética expandiram ao clear tem permitido avançOs fintásticos, tanto na descoberta de 
máximo seus arsenais nucleares sob o argumento de que -um 1loenças quanto-DO-seu diagnóstico e tratamento. Também em 
não iniciaria a guerra por saber que o outro tinha a capacidade. __ outras áreas, como da pesquisa em biologia. em produção de 
de destruir o mundo várias vezes. O confronto leste-oeste cons- alímentos, de novas espécies, marcação de produtos etc., 
iituiu o argumento básico que permitiu o desenvolvimento das tem-se um campo extremamente fértil e altamente positivo 
armas e a realização de testes atômicos. Ainda assim. desde os do uso pacífico ._da energia nuclear. Isso, para contrastar bem 
anos 50, os dois lados começaram conversas sobre limitação com esse outro lado. que é o lado realmente aterrorizador do 
dos arsenais atómicos. uso inadequado, condenável. da energia nuclear. Por fim. é 

Sr. Presidente, estão rindo. É bom acionar a campainha e triste constatar · como .V. Ex• bem lembrou agora · q_ue a 
advertir. grande França, a pátria das liberdades, da Revolução Frãnce-

0 SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) . (fazendo sa. com um património cultural fabuloso, sendo admirada 
soar a campainha). A Mesa adverte gue existe um orador na tribu- por todos pelo humanismo da sua cultura nas artes, nas ciên-. 
na que deve merecer o n:speito de todos os presentes. cias. no desenvolvimento político, esteja agora na contramão 

da história, realizando esses testes nuCleares que em riãda a 
Senador Júlio Campos. V. Ex• continua cqm a palavrn. 

tornam merecedora da nossa _admiraçã·o e do nosso respeito. 
O SR. JÚLIO CAMPOS· Muiw obrigado. Sr. Presidente. Tanto assim qu_e numerosos países reagiram a essas investi-
Em 1979, os governos dos Estados Unidos e da extinta das, inclusive pedindo o retorno dos seus embaixadores. O 

União Soviética concordaram em limitar a potência dos testes sub- Chile foi um desses países, agui, na América do Sul; e ou-
terrãneos com annas nucl~s. A partir do fmal dos anos 80. o tros mais, principalmente da Asia_~ como V. Ex• J;Oencio_nou. 
ftm da guerra fria empurrou os governos na direção de lü:Õitar ain- Portanto, é preciso que chamemos o_P_:residente francês à ra-
da mais o número de testes e os arsenais oocleares. Recentemente, zão, no sentido de adverti-lo de que o interesse da hu.m.ani-
a Rússia:: a loglaterra e os Estados Unidos declararam moratória dade não está, de nenhuma maneira,_ ao lado .dos que querem 
aos testes nucleares. exemplo que não foi seguido pela China. que a realização desses testes. dessas experiências, que só fazem 
continuou detonando bombas. A mais recente explosão, determi- colocar em risco a humanidade< A energia nudear é impor~ 
nada pelo governo de Pequim. ocorreu no último dia 16 de agosto. _tante. mas a queremos para fins pacíficos: para a prOOução de 
Antes, bavia ocorrido outra explosão de bomba atômica cbinesa energia. para o desenvolvimenlo das ciências e para a melhona 
no dia 15 de maio. das condições de vida do homem. V. Ex• é oportuno e este Se-

Agora, o mundo. estarrecido. assiste ao inicio dos testes nado deve, inclusive, fazer coro com o seu pronunciamento. 
nucleares. como o ocorrido ontem no Atol de Mururoa. no Pa·. para chamar à razão o governo francês. 
cífico Sul. A ex.piosão. equivalente a mil toneladas de TNT. foi O SR. JÚLIO CAMPOS. Muito obrigado. Senador Lücio 
a primeira de uma série de oito que o governo francês pretende Alcântara: íoOOrporo. corri muita: honra, o seu ·aparte ao meu pro-
realizar alé maio de I 996. Os governos do mundo inteiro. so- nunciamento. 
bretudo os situados no Pacífico. estão protestandO contra a de- ReafiiDlo que. a energia nuclear é importante para o mundo. 
cisão de Paris. Os japoneses já iWciai-am um boicote aos produ- mas ela deve ser utilizada para o bem da humanidade, na geração 
tas franceses, atitude que começa a ser seguida pelos australia- de energia. no desenvolvimento da tecnologia. na área da saúde. 
nos. A França. o país da liberdade, da fraternidade e da igual- da agricultura. e não como está sendo feito pelo governo francês. 
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Meu senúmento de revolta é grande, até porque. como bra
sileiro. sempre admirei a França, a ponto de saber •. além do nosso 
b ino nacional, cantar em prosa e verso o hino francês: 

"AUoos enfants de la patrie 
Lejour de gloire est arrivé" 

Ficamos tristes de ver a França. país modelo para o mundo, 
ir na contramão da história neSse ínstante. contrariando a opinião 
pública mundial, reiniciando uma p:>lítica de testes nucleares no 
Pacífico. E._queira ou não, irá nos atingir . a nós. brasileiros -. 
corno atinge aos irmãos que vivem naquela região do Pacifico Sul. 

Continuando, Sr. Presidente: 

também detentores do pcder atômico, mas servirão para colocar 
uma nódoa na história do país nnde vicejou e se desenvolveu a se
mente do Estado moderno e da Democracia. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. f..x.• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS · Ouço o nobre Senado Casildo 

Maldaner. 
O Sr. Casildo Maldaner ·Senador Júlio Cam{X)s, não quis 

interromper o final Ue seu pronunciamento. pela importância do 
mesmo, mas ao seu término gostaria apenas de enaltecer aquilo a 
que, inclusive. o Senador Lúcio Alcântara fe_z referencias e tam
bém à profundeza do discurso. que não se conforma com a França 
apelar para isso; .ela não tem tradição nesse sentido. V. Ex• atê re
citava, ainda há pouco, o próprio hino da pátria francesa. Entendo 
que não é esse o caminho. Nós não nos conformamos pelo que a 
França representa no mundo. pelo qu_e (oi, até no campo democrá
tico, nas conquistas democráticas. no Estado de direito. na queda 
da Bastilha. naquelas lutas em 1789. a divisão hannônica dos _po-
deres, a independência dos poderes~ segundo Montesquieu. a qual 

Nós, no Brasil, estivemos longe do círculo de fogo do poder 
nuclear. No entanto, devemos levar a nossa s_olidariedade àqueles 
que proEestem em todos os recantos do Planeta contra a retomada 
dos testes nud.eares pelo governo da Fraoça. A bumariidade perce- -
beu, depois de Hiroshima e Nagasaki. que havia descoberto o 
meio de se destruir como espécie. Não há mais a gu_erra tradicio
nal, não existe mais o· soldado lutando em campo aberto. A guerra 
de agora, se ocorrer, será travada por sofisticados computadõres. 
capazes de infligir o maior dano possível ao adversário e. por ex
tensão, à vida humana. 

__ nos legamos. seguimos no Brasil. nos nossos cursos de Direito. 
Por essas tradições todas é que 1ambém não posso me conformar 
quando ocorre isso. Portanto, gostaria de fazer alusões ao seu pro
nunciamento e dizer que V. Ex• está de- parabéns em lamentar o 
que vem ocorrendo. Não dá para nos conformarmos. O Brasil não 
pode se conformar. A França não tem essa tradição. e é por isso 
que V. Ex• está de parabéns quando vem abordar um assunto tão 
sério e com tanta profundeza na tarde de boje aqui no Senado. 

A guerra atómica ameaça a vida no Planeta Terra. Nenhum 
país. em verdade. poderá utilizar essa. arma. Se o fizer. será varrido 
do mapa. Caso os estrategistas franceses ainda raciocinem com os 
conceitos da guerra de infantaria e aviação na Europa Central. es
tarão lamentavelmente enganados. Não haverá tempo para que os 
aviões levantem vôo, nem para que os soldados se coloquem em 
marcha. Os mísseis com ogivas nucleares, saindo de bases terres
tres ou de submarinos. são capazes de acabar com o mundo diver
sas vezes. 

Não há mãiS- sentido na realização de novos testes nuclea
res. O mundo inteiro deu prova de maturidade ao derrubar o muro 
de Berlim. Os governos europeus trabalbanm com afmco no sen
tido de organizar e implantar a sua coniuiiídiâe de paises. Em ver
dade. a Europa caminha. a passos largos. para se transformar num 
único país. Lentamente. as froDteiras foram se abrindo. o comércio 
se expandindo. as diplomacias se entendendo e a paz começou a 
emergir como uma possibilidade con~ta. Em sentido Contrário. 
os nacionalismos, as ditaduras e os belicistas pet'Ç.eram terreno. 

Hoje. a Europa está unida. A paz está prevalecendo noVe
lho Continente. Estados Unidos e Canadá se unem em outro bloco. 
Os países da Ásia procuram formar um grande mercado e nós. 
aqui na América. lutamos para criar o nossp MERCOSUL. que 
vem sendo uma realidade luminosa. Tudo i'so, Sr. Presidente, Sr"'s 
e Srs. Senadores, é o avesso da guena. O mundo se tornou peque
no. ligado por satélites. unido por redes de computadores. O Pla
neta ficou ao alcance da mão. 

O comércio está florescendo em todos os recantos. O desen
volvimento começa a se constituir numa evidência no Brasil e nos 
países vizinhos. Tudo, enfun. aponta no sentido de uma paz dura
doura. profícua e extremamente benéfica para lodos quimtos dela 
participarem. E. nesse bom momento da humanidade, justamente o 
pais da democracia. das liberdades, da preocupação com os direi
tos individuais, a Fra.nça de tantos exemplos dignificantes para a 
história da humanidade, decide agredir não só o homem como a 
sua própria história. 

Nós. que aprendemos desde a escola a importância da Re
volução Francesa e de suas conseqüências para rodo o mundo oci
dental. não podemos deixar de reprovar, de público, a infeliz deci
são do governo do Sr. Jacques Cbirac de retomar os testes nuclea
res no Pacifico Sul. Esses testes_ não mcxiific"arão o arual status da 
grande Nação Francesa. não vão amedrontar eventuais vizinhos 

O SR. JÚLIO CAMPOS · Incorporo, com muita honra. o 
aparte do nobre Senador Casildo Maldan~r ao meu pronunciamen

-to. Tenho certeza absoluta que o Presidente da França. Jacques 
Chirac. há de fazer com que o seu coração. os seus olbos. a sua 
mente se voltem para o sentimento do mundo todo, que é de pro
testo por esse tipo de polilica de agressão ao meio ambiente e ao 
mundo racional. que é o reinício dos testes atómicos na região do 
Pacifico Sul. • 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) · Concedo a 
palavra ao Senad'?r Lúcio f'\l~tara. por 20 minutos. . 

O SR. LU CIO ALCANT ARA (PSDB·CE. Pronuncta o 
segumte diSCUrso.) Sr. Presidente. sn e Srs. ~na_dores. governar 
no Brasil e um exerctc!O permanente de cnauvidade: governarEs
tados pobres, como e o caso do Ceará. ex1ge pac1ênc1a. uma dose 
extra de cnat1V1dade e perstslênc1a. Faltam recursos e sobram pro
blemas. O reduzido volume de atividack. ~.::.cooômica, agravada pela 
existência de crises se<:ulares. toma o exercicio do poder algo dife
rente, desafiador. instigante e extremamente seletivo. Os proble~ 
mas sociais se avolumam. os desequilibrios são notáveis e as-difi
culdades são enormes. 

Governar é. sem dúvida. eleger prioridades. Mas saúde. 
educação. emprego. transporte. saneamento. são projetes que. 
além de exigirem grandes quantias. estão mtimamente ligados en
tre si. É difícil falar de emprego sem se referir à educação. ao 
transjX)rte e à saúde~ Portanto. quanto mais prioridades o Governo 
tenta definir. mais nítida se torna a necessidade de haver uma ação 
integrada na direção de socorrer e apoiar as populações carentes. 
Digo isso. Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores, porque o Governo 
do PSDB no Ceará. na pesso. do Governador Tasso Jereissati 
vem, a duras penas. conseguindo resultados __ extrem,a_mente positi-
vos. apesar das difH:uldades naturais do Estado. _ _ _ 

O ProJetO São José. estrururado por S. Ex•. já beneficiã:Cer
ca de 200 mil pessoas de 469 comunidades espalhadas por 126 
mumcipios. O su.:esso d_o programa é tão grande que a iniciativa 
se transformou em modelo e exemplo para o Banco Mundial. Gru
pos de pequenos produtores rurais. de pesCadores. de artesãos. do
nas-de-casa. mães. pais. jovens, todos podem participar, desde que 
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estejam u'nidos em t..orpo de um objetivo comum LjUal seja: a me~ 
lhoria da renda no campo ou da qualidade de vJCLl na cidade~ 

O projeto funciona com duas linhas. Na do Programa de 
Apoio Comunitário, os interessados cunsu!Lam dm:Lamente os 
técnicos das secretarias. Por intermédio do fundo Municipal de 
Apoio Comunitário. as comunidades encaminham os projetas. 
desenvolvidos gratuitamente. aos conselhus municipais de de
senvolvimento sustentado. A comunidade participa de todas as 
etapas. desde a idenlificaçà() da carência até a avaliação do pro
jeto. 

Essa estratégia de implantar Conselho::> Municipats de De
senvolvimenLo Sustentado. Conselhos Regionais de Desenvolvi
mento e Conselhos Estaduais que estão ligados a dNenninados 
problemas. como os problemas da criança. da segurança. da vio
lência e outros, é uma maneira inteligente de fazer r.'tlm que a co
munidade participe não só da disrussão dos problem:.:;. da identifi
cação dos problemas, mas também do encarmnharncnto das solu
çi5es e da avaliaÇão dos resultados conseguidos. 

As secretarias respon$áve1s pela análise dos pcOidos já pos
suem modelos próprios de projetes. Existem modelos de sistema 
de abastecimento comunitário, de perfuração e instalação de poços 
tubulares com chafariz.. para abaste_cimento de âgua simplificado, 
com ou sem dessalinizador, com energia solar. eólica ou elétrica. 
PoSsuem modelos de irrigação comunítária. hona comunitária. 
fruticultura irrigada por aspersão ou gote_;amento c barramentos 
comunitários. com ou sem passagem de veicules. e a~r-udes de pe
queno potte. 

A Secretaria de Trabalho e Aç.ão Social é uma das mais en
volvidas com o Projeto São Josê. Recebe pedidos para instalação 
de fábrica de velas. curwmes de pele e couro de pei.l;.e, fábnca de 
água sanitária e detergente. artesanato em geraL urndade de raspa 
de mandioca. oficina Ue marcenaria. de serralhena. O.:rel·hes ..:omu
nitárias e centros integrados de capacitação para o trabalbo. A Se
cretaria de Educação recebe pedidos para reforma ou ampliação de 
escolas comunitárias nos locais onde a ação pública não se faz 
sentir. 

O Projeto São José termina custeando ohras tjue senam de 
responsabilidade do Poder Público. como escolas. creches e 
postos de saúde. apesar de a tdéia básica que lhe deu origem ser 
a preocupação em gerar emprego_ e renda para o homem d." 
campo. Projetes produtivos também procurados são os de mt
niusinas de pasteurização de leite. irrigação p:;tr inundação. bo
vinocultura. ovmocultura, capnnocultura. casa_de fannha. com
pra de trator, que são acompanhados pela Se~-rctaria de Agri-
cultura e Reforma Agrária. . · 

Os técnicos da Secretaria de Indústria e CumércJO elabo
raram projetes para indústrias de sandálias e sapatos. indústrias 
de confecções tanto em malha ~'orno em -.:amisaria e calças 
jeans. fábricas de_ fe~·haduras e dl)bradiças e padanas. A Secre
tana de Ciêricia e Te.:.:nnlogla e proçurada I.J:Uando as c_omuntda
des querem processar frut.as. pe-scaJns e. outros alimentos ou na 
prestação de serviços técnicos em otícmas mecânicas ou elétri
cas. Todos aqueles que prensam de cacimbão. pe4ueno açude. 
irrigaçào. miniusinas. fáhricas de beni!fici.imeõ.tó. compra de 
implementes agricolas. creches. escolas ou postos de saúde sa
bem que os caminhos conduzem ao Projeto São José. do Go
verno do Estado do Ceará. 

O Projeto. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. utiliza em
préstimos contraídos junto ao Banco Mundial. A promessa é de 
que sejam enviados ao Ceará. neste ano. US$54 milhões. Esse 
Projeto alua em 126 municípios, mas o número tende a crescer a 
partir da ínstalação dos Conselhos Munic1pais de Desenvolvimen
to. Além de seus inegãvets benefícios sociais. o Projeto tem o mé-

rito de dispensar t\ m1cnnediador. que é I.{Uase sempn• um Johb>ta 
carnuf1ado. 

Até l) m~m1ent~) estão em andamento 522 projetos, (jUe en· 
volvem a participação wnstante das Secretarias de Estado. A 
aprovação dos pro_,etos independe da existência do Conselho Mu
nicipal de Deo;enV('llvlmt>nto Sustentado. mas é verdade que ele 
toma os cammhos mars fáceis. lcapuí. município pioneiro na cria
ção de conselhos municipais de saúde. educação e da criança. 
transformou seus oq~an.lsmos colegiados e criou o Conselho Mu

.nicipai de Desenvolvimento Sustentado. com trinta membros. 
A procura d0 Projeto São José é_ cada vez maior. Em apenas 

um dia. no mês passado, passaram pela mesa do Supenntendente 
de Obras Hidráulicas, tírgão vinculado à Secretaz:ia de Recursos 
Hídricos. mais de sessenta solicitações. O grande V<'lume de soli
citações tem explicação: pleitos antigos. até do ano passado. enca
minhados pelas prefeituras ou através de políticos. são devolvidos 
para que a associação comunitária os subscre'l{a. Até pessoas. mdi
viduahnente. faZiam solicitações. o·que não é: mais permitido. 

O Governo Tasso Jereissati. que já se orgulhava. por justa 
razão. do êxito do Projeto São José. teve mais motivos para se en
vaidecer com a presença. no Ceará. de dois dirigentes do Banco 
Mundial. Edilberto Segura e Carl Dahlman. este último repre
sentante do BIRD no Mél!;ico. Vi<>itaram projetes em Crateús e Pa
racuru. A visita foi uma exigência da instituição ao Méüco_, para 
só liberar projetes destinados àquele país se tivessem a mesma li
nha de ação comunitária utilizada no Ceará. Em Crateús, a missão 
conheceu uma fábrica comunitária de sabão e participctl da reu
nião do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Em Paracuru. 

.os diretores estiveram em uma agroindústria de raspa de mandio
ca. Quando o presidente do Banco Mundial esteve no Ceará, foi 
levado pelo Governador Jereissati à comunidade Baixio dos Fer
reiras. em Iguatu. onde funciona uma pequena fábrica descascado
ra de arroz. instalada com recursos do BIRD. 

Sr. Presidehte, Sr"-s e Srs. Senadores. comecei méu discurso 
falando da criativtdade necessária para enconttar elementos que, 
apesar da escassez generalizada de recursos. empurrem a comunidade 
na direção do desenvolvin:iento. O Projeto São José_ é um exemplo 
desse e!! forç-o. que frutifica em qualquer território. independentemente 
da paixão politica ou da ideologia praticada pelos dirigentes. __ 

Dos onze projetos desenvolvidos pelo Projeto São José. no 
Município de Icapuí - admin.istrado em sucessivos períodos pelo 
PT-. um dos mais promissores é o da criação de lagosta e~_. cati
veiro. em C'Oilvênio e colaboração técnica com o Labomar. _E_ ad
ministrado pela Asserciação de Moradores. A Associação de Mora
dores Urbanos de kapuí conseguiu uma fábrica de confecções. 
Duas outras comunidades preferiram calçamento. Na Redonda. a op
ção foi uma fábrica de gelo. As comunidades Barreiras e Mono Pinta
do instalaram duas miniindústrias de beneficiamento de coco __ e_ a de 
Ülho d Água optou pela. ruiníindústria de beneficiamento de caju. 

Esses são alguns exemplos da eficácia do Projeto estabele
cido pelo governo do PSDB no Estado do Ceará. Até o ftnal do 
ano. serão aplicados US:$54 milhões no projeto. No entanto. até o 
final da primeira quinzena de agosto apenas duas Liberalizações 
haviam sido autorizadas. no total de US$12 milliões. O atraso. 
conrudo. deve-se a dificuldades burocráticas do Tesouro NacionaL 
Alguos problemas administrativos provocaram o atraso no repasse 
das verbas. 

Os recursos aplicados no Projeto São José originam-se no 
Banco Mundial. por intermédio de empréstimos contraídos pelo 
Governo Federal. O banco entra com 70% e o Estado com os 30% 
restantes. A cidade beneficiada também precisa mar um fundo de 
reserva como contrapartida. além de assegurar recursos para man
ter o pro_Jeto. Na aprovação d'..'l projeto são levados em const_dera-
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ção critérios como o fato de a comunidade nunca ter sido assistida. 
aquelas que tocaram com êxito outros projeros e sempre o número 
de benefrciados. de empregos gerados e a renda que resultará da 
1m.plantação daquele projeto. 

Atualmente. mais de quinhentos projetos estão sendo ava
liados e analisados pelos órgãos do Governo do Estado do Ceará. 
O Projeto São José, com todas essas ramificações e possibilidades. 
é. hoje. o princípal apoio do governo para gerar empregos na z.ona 
rural e para fomentar o desenvolvimento urbano. O governo do 
PSDB no Ceará, por fntennédlõ do Governador Tasso Jereissati~ 
está demonstrando que é possível vencer as dificuldades. tentando 
contornar os problemas. 

O exemplo que vem de Fortaleza demonstra. também. que 
um dos principais problemas brasileiros é o de gerenc1amento. An
tes dele. contudo. é necessário haver a decisão política de realizar. 
fazer e de modiftCar a realidade. Melhor que chorar sobre as triste· 
zas do nosso subdesenvolvimento é tentar dar meios ao povo para 
que esse cenário se modifique para melhor. Os governos dotados 
de criatividade e eleva"d.o espirito público conseguiram ir rnats lon
ge. apes.ar da falta de recursos. 

Essa é a mensagem que as conquistas cearenses na arte de 
governar irradiam. O Governador Tasso Jereissati tem Conseguido 
êx.itos. vitórias. em tetritório-perSeSuido por dificuldades históri
cas e tx:la inclemência da narureza. 

É bom. Sr. Presidente. Srsa e Srs. Senadores. trazer esse 
exemplo cearense para o conhecimento do Senado da República. 
A criatividade está a serviço da melhoria da vida de todo o 
povo do Ceará! 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se

guinte discurso. ) - Sr: Presíderite. sr- Senadoras. Srs. Senadores. 
em sua proposta do Governo denominada Mãos à Obra, Brasil o 
então candidato à Presidente da República. Fernando Henrique 
Cardoso. menciona nas Diretrizes Gerais pam o financiamento do 
Desenvolvimento a disposição de "retomar os investimentos em 
um grande número de projetes já iniciados. sõói.:etudO_nos setores 
de energia. estradas e portos". · 

O Governo do Presidente Fernando Henrique Card_oso já 
entra pelo seu nono mês e ainda não anunciou diretrizes. projetes. 
metas ou perspectivas para retomar os investimentos em pmjelm 
já iniciados. 

Pernambuco, meu Estado, JX>SSUi uma .série de obras inaca
badas. Retomar o seu ritmo e concluí-las é· tarefa urgente. O Go
verno Federal para além da promessa da campanha do Excelentís
simo Senhor Presidente da Repíblica só tem a ganhar asstm agin
do. São obras importaDles, estratégicas, relevantes que trariam 
grande beneficio ao Estado e ao Brasil porque a infra-estruttlra 
melhorada acarretaria a melhoria nos U'anSJX>rteS e nas exportações 
de produtos. bens e serviços. Se a siruação permanecer como está, 
perderemos todos, pernambucaoos e brasileiros. 

Em todo o País há um sem número de obras já iniciadas e 
não terminadas. É importante que o Governo volte seus olhos para 
a necessidade de concluir essas iniciativas. É mais barato e mais 
produtivo. Em alguns casos. 80% a 90% dos trabalhos já foram 
concluídos. Falta um acabamento, um retoqu_e, que. no entanto, 
são imprescindíveis para que a obra comece a operar em favor da 
comunidade. 

Em Pernambuco, um grupo de políticos analisou o conjunto 
de obras e projetas federais, naquele Estado, cujas retomad.3. e con-
clusão são essenciais para assegurar a infra-estrUtura necessária à 
propulsão do crescimento econômico e do bem-estar social do 

povo po;:rnambucano. Esse grupo. que se denominou Unlão por 
Pemarnhuc.o. pleiteia que essas obras sejam incluídas nas precx:;u
pao;,·ões imediatas do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso para colocar Pernambuco no esforço de "redefmir um 
projeto de desenvolvimento que possa abrir para o_ Brasil a pers
pectiva de um fuwro melhor", como está escrito no Mãos à Ob~ 
Brasil. 

São (,:inc:o capítulos de um projeto integrado para o Estado. 
que passo a relacionar. 

A pnmeira preocupação é com a democratização do acesso 
e uso da água. É- preciso concluir obras de adutoras. barragens e 
estações de tratamento. redes de distrib.lição. As obras da Adutora 
do Oeste vão cortar 730 Km do território Ç,CrnambUcano. na rigiào 
do alto sertão. abrangendo partes das m.icrorregiões do São Fmn
CJS<.:o e do sertão do Azaripe. Captando água no Rio São Francis_co. 
a Adutora do Oeste vai abastecer 42 localidades urbanas e 33 co
munidades rurais, beneficiando 153 mil moradores. · 

A barragem de Jucazinbo n6 Rio Capibaribe, entre os Mu· 
mcipios de Surubim e Caruaru. vai armazenar até 120 milhões 
de metros cúbicos de água. A obra vai regularizar • "!Jasteci
mento da cidade de Caruaru. controlar as enchentes do Rio Ca
pibanbe. nas cidades de Saigadi.nbo e Limoeiro. Também vai 
irrigar 1.250 hectan::s. gerando 2.500 empregos diretos. Vários 
projetes de irrigação no Sertão de_ Pernambuco estão em fase de 
implantação. expansão e viabilização, compreendendo uma 
área de 80 mil heclares com capacidade pa.rn gerar 170 mil em
pregos diretos. A conclusão do Sistema Pirapama representará o 
fim da falta d'água para dois milhões de pessoas na região metro

-polilana do Recife. 
É necessário promover a integração regional: Investir na 

transformação das regiões de Petrolina e Salgueiro em pólos ma· 
crorregionais de integração entre as economias dos cerrados (Sa
bia, Maranhão e Piauí) e dos vales irrigáveis de Pernambuco. A 
primeira etapa sei1\ a ferrovia Transnordestína, que ligará Petrolina 
a Salgueiro. Durante sua construção. a ferrovia vai oferecer 30 mil 
empregos di.retos e_ possib-ilitar a integração de Pernambuco com 
outras ferrovias do NordeSte, permitindo o escoamento da prcidu
ção de gipsita da Região do Araripe e de grãos do cerrado baiano. 

Essa ligação efetiva de Pernambuco com outros Estados vai. 
garantir o abastecimentO de alimentos. derivados de petróleo. áJ. 
cool caróura.nte e minérios diversos. A Tran.snOidestina vai interli
gar os principais portos do Nordeste com a malha ferroviária da 
região: IJaquí. no Maranhão; Mucuripe. no Çeará.: Salvador e Ara
w. na Babia; Suape e Petrolina, em Pemambuco. O transporte flu. 
vial também vai se beneficiar com a conStrução da FerrOvia Trans
nordestina, que alcançará. o trecho navegável do rio São Francisco. 
entre Petrolina e Pirapora. 

O transporte público é um assunto urgente. O passo niais 
importante para melhorar a qualidade do transporte público é am
pliar a linha do metrô. Para tanto. é necessário ligar o Term.ina.I ln· 
tegrado de Passageiros até o bairro do Timbi, no Jlll.lD.icípio de Ca
maragibe-. um trecho de quatro quilómetros e meio que vai permi
tir a integração do metrô com a rodovia PE-005, atual avenida 
Belmiro Correia. no corredor Caxangâ. É necessário eletrificar a 
linha sul do metrô e construir 10 novas estações ao longo dos 15 
quilômetros e meio que ligam o tenninal Recife do Metrô a Ca
jueiro Seco. no municlpio de Jaboatão dos Guararapes. 

A ligação do Terminal Integrado de Passageiros ao bairro 
do Timbi vai beneficiar 200 mi! pessoas. que correspondem à po
pulação de Camaragibe e São Loorenço da Mata. Essa ligação de
veria ter sido implantada a partir de 1985. de acordo _com a pruposta 

· contida no Plano Diretor de Trarisport.S Urbanos. O número de pas
sageiros nesse trecho é calculado em 158 I.J..Lil pessoo.:; por dia. 



120 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

O capítulo das rodov1as contempla a !"lrt· .·ur-u ..... 
abastecimento. comunicação e rurismo. Sã0 r.c..:csx.:11 ,, .·· ·-~~ .~w. 
pies e rápidas. cujo resultado será da maior impnrtinç1 t ~ .. .!.J':l Per
nambuco. A B~·IOI sul, por exemplo, é a e~tr:ltLa 1;t:~1~ ·nlJ'I"lr'...:lntL 

para o Estado. E o principal acesso ao Recife. urna 'ola fundam~::n
tal de ligação com o porto de Suape e com as pmm<; (L' :n.•;.d "~li 
onde está sendo implantado o Projeto Costa Dourada, b.sa r•Xlo
via é essencial para o- abastecimenlO do Estado e para n rurismn. 

Mas a rodovia atravessa trechos de alta dert~idade popuJa. 
ciooal. como Pontezinba e Ponte dos Carvalhos. O indice de atro
pelamentos e de acidentes é muito elevado. A dup!içaçàn da rodo
via faz com que o problema seja reduzido ao míntmo. o~ nscm .. 
para os moradores das cidades que ficam à he1ra da estrada serão 
reduzidos significativamente. As obras de du-p!JL'<J•:5.•J da PI~· I~'! 
norte e da BR-408 são também rápida::; e funJ.1mrr1 u·: r· •r, n k 
senvolvimento de Pernambuco e para o Sistema \-Já!11' (1 't·sr::l'Jo. 

Enfim-. em lermos de rodovias federrus cm J ···n !;:,huc{'. () 
que se reivindica. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senad('H''· ~· ., d:Jplt· 
cação do trecbo·cf.a BR-IOL sul que liga Pra:~.en:' a~.' i ·ai",· rn1 
onde passam 18 mil veículos por dia. sendo 60~'c Jelt'o.: ,· J;;:1r<l1\>es; 

a conclusão imediata das obras de ampliação da BR- lO! 011rtt.::. en· 
tre Abreu e Lima e Igarassu. que vai receber um trafego de I O mil 
veiculos diariamente. 45% deles de caminhões: e. por fim. a pavi
mentação de 4.5 quilómetros eDlre São Lourenç~) da Mata e a pon
te de Bícopeba. para melhorar o tráfego na BR-408. 

O último capítulo das reivindicações pemaffibucanas para 
que o Governo Federal termine suas obras já iniciadas no Estado 
diz respeito ao restabelecimento da vocação atlântic:t cte Pernam· 
buco; E necessário realizar a abertura dos arrenfe-~ •: ·' drag.'h!:em 
com aterro hidráulico do porto de Suape para garanti! .1 n.av:.g;bl· 
lidade. Também a construção do caís de 330 metrm ('um r•-tlll' na 
retaguarda para facilitar a atracação de navios e a n~raçdn .jv •.tr
ga e descarga. 

Essas duas últimas ações são urgentes e neçessã.rias r.u-a a 
viabilização do porto de Suape. Elas vão possibilitar a operação de 
navios de até ISO mil toneladas e colocar o porto <-om11 um dos 
principais do País. - -

Sr. Presidente, Sr""s e Srs. Senadores. tenho aqui. em mãos. 
obra por obra. projeto por projeto. Não vou mencionar Uma por 
uma as obns já iniciadas. rilas i.Dacabadas. existentes n0 Estado de 
Pernambuco. Quero apenas dizer que, para conclUir a<> obras já ini
ciadas e interrompidas por qualquer rnoti..,·o. _v.(ilwemo Federal 
gastaria US$1.7 bilhões. No contexto do Orçamento da Repúhlica 
isso é um nada, uma quantia insignifica.Ote, que- nãf:r ?I"Ovoca ne
nhuma modi.fi"cação específica. para melhOr 00 p1or: na n0ssa SI
tuação económico- ft.na.nceira. 

Ao contrário, além de não ocasionar nenhum abalo na situa· 
ção fmanceiia 00-País. essa quantia seria extremamente hero rece
bida no Estado de Pernambuco. Custa pouco promn" t.::r o deo:;.cn. 
volvimento. Basta a decisào política. Meno<; de RS2 bilhi=lCs tem(' 
poder de recolocar o Estado de Pernambuco n-as rotas do..:: aes{'ll\"l''· 
vimento económico e do crescimento auto-susteOLaJ11. t: Jqo que 
se pede, Sr~ Presidente, Sr""s e Srs. Senadores: que o (inverno l:e
deral invisEa. no EStado de Pernambuco as verbas necessánas ·para 
a conclusão de obras que ele mesmo iniciou. 

Sr. Presidente, Sr""s e Srs. Senadores. nóS. em PernamhrJc(~. 
realizamos -estudos. e análises antes de cbeganuos às t"t1ndus<"")C$ 
que mencionei. O que nós. j>ema.rilbucanos, e.<>tamos ,.,,ji~·itandn a., 
Governo do Presidente Fernando Henrique é sorne me o ti-rmin0 de 
obrns já iri.íCiadas. Não estamos clamando aqui por n(wao;: l)bra<>. 
embora existam asphações legítimas nesse sentido. Preotenciem)s 
que o Governo da União conclua o que já começou. Custa pouçn, 

mas é fundamental para o-desenvolvimento do Estado. 

Vamos defender. nesta tribuna. Sr. Presidente. que o mesmo 
critério seja levado a tcxios os Estados da Federação brasileira. O 
Governo Federã.i deve tennínar o que foi iniciado antes de se decidir 
por nova<; obras. É mais barato, mais fácil. mais rápido. Muito se PI> 
derá economizare muito se poderá fazer em favor dos brasileiros. 

O Brasil jã empregou muito do seu tempo em discussões 
por motivos variadoo;.. O País. nos últimos anos. revisitou suas en
tranhas. expôs seus males~ visitação pública. purgou suas culpas. 
expurgou seus fantasmas. E um pais pronto para dar o grande salto 
em direção ao desenvolvimento. Não bá mais- espaço para debates es
téreis. não bá mais tempo pam discussões antigas. nem o reapareci· 
mente de assuntos anacrónicos. Um tempo passou. uma página (oi vi
rada com a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O momento, agora. é de fazer. é de coDstiuir, é de colocar 
mãos à obra. como ensinava a cartilha da campanha A longa mar
cba come_ça com o primeiro passo. E o P.rimeiro é extremamente 
simples. E ternrinar o que já foi iniciado. E um ato simples. despo
jado e candente. Mas eficiente. O Brasil. esse País revisitado por 
seus habitantes, sofrido. experimentado na dor e na convivência 
antiga com altas taxas de inilação. _descobre a novidade: ele tam
bém pode crescer. Ele também pode se desenvolver. Nada o impe
de. nada lhe servirá de obstáculo. 

O Brasil, sobrevivente de tantas t..rise-s instirucionais. de tan
tos problemas-de estabilização fmanceira. de tantos planos de sal
vação naüonal. descobre-se, num repente, liberto de seus fantas
mas. Basta. agora. a vontade política. O Plano Real recolocou a 
questão económica dentro de um cenário verdadeiro e razoável. O 
Brasil voltou a conviver consigo próprio. Os brasileiros retorna
;am a conftança e elegenm o responsável pela estabilização. Falta 
apenas a decisão política de concluir o que já foi iniciado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) · Concedo a 

palavra ao Senador Epitacio Cafeteira (Pausa.) 
Concedo a palavra. ao Senador Casildo l\.1aldaner. __ 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão _do ora-dor.) - Sr. ~sidente. Sr""s e 
Srs:. senadores, coincidênCia oo não, está comigo um problema 
que o Senador Lúcio Alcântara há poo.co analisava em relação ao 
Estado do Ceará. E ouvi agora o último ocador. o Senador Joel de 
Hollanda. analisando as perspectivas e colocando em tela as rei
vindicações. o potencial e o que é necessário para o Estado de Per
nambuco. 

Agora venho eu analisar as questões do m~1,1 Estado. S~ 
Catarina. Por paradoxal que possa parecer, o Ceaiá foi colo_cado 
agora pela ordem. depois -Pernambuco e Sãnta Ca~ 

O Governo de Santa Catarina elaborou um programa _-para 
os próximos anos. no sentido de oxigenar as ações, de fazer com 
que haja um partiibamento a médio e longo prazo, e eu quero aqui. 
em poucas palavras·. traduzir o que pensa Santa Catarina em rela
ção a isso. 

Sr. Presidente. Sr"'s e Srs. Senadores. com gmnde satisfação. 
quero acusar o recebimento da JXJblicação intitulada ''Programas 
Prioritários para o Estado de Santa Catarina que demandam Apoio 
Federal''. eiaOOrada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômí
co. Científico e Tecnológico do Estado de Santa Catarina. 

Com base em trabalho competente e minucioso· que, aliás. 
tem sido a marcha do atual Governo catarinense - a menciõDada 
Secretaria levantou as principais demandas e necessidades do 
povo e da economia de nosso Estado, nas mais diversas áreas. e. a 
partir daí. identificou pontos de awação que poderiam contar com 
projetas existentes no âmbito do Governo Federal. bem como com 
outros fmanciados por instiruições internacionais de crédito, no 
caso. o Banco Mundial. 
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Vale ressaltar. ainda. que os projelos pnoritários para Santa 
Catarina referem-se ao quadriénio 1996-97-9-8-99. de acordo çom 
os objetivos nacionais de desenvolvimento deftrúdos no Plann P!u_
rianual do Governo Federal para o mesmo período. Tal fato deve_ 
o;er destacado. porque, amiúde. bons projetos mumcipa1s e esta
duais não consegtJem aprovação e fmanciamento fedCraL em vrr
tude de não guardarem sintonia com as metas existentes nas_ leis 
que estabelecem as áreas a serem contempladas com gastos da 
União. Tais leis são o Plano Plurianual. a Lei de Diretrizes On;a
ment.árias e o Orçamento Geral da UrUão. 

Sr. Presidente, passamos por um momento-chave para o 
destino do Brasil como nação próspera. Hoje cresce a c-onsciencia. 
em cada um de nós, de que o Estado está mal-aparelhado e mal-nr
ganizado para cumprir suas graves funções no tocante ao desen
volvimento do País. Nas duas últimas décadas. o Estado tomou-se 
mesmo um entrave para esse desenvolvimento. E quando digo Es
tado não me refirO -somerii.e ao aparelho púbüco da União. mas 
também ao dos Estados da Federação e ao dos Municipios. 

Queremos que o Estado deixe sua aruação como empresário 
produtor de mercadorias em favor de uma concentração nos pa
péis de regulador do mercado, de redistribufdor de renda e de 
investidor em infra-estrutura e nas áreas sociais. mormente 
educação. saúde e segurança pública. Entretanto. para ser efi
caz nos investimentos sociais e de infra-estrutura é necessána 
uma reformulação na organiza-ção do Estado. sorrierite atingível 
por me10 de uma ampla reforma administrativa. A economJa 
modema é altamente complexa. Para regulamentá-la de forma a 
ajudar seu crCSCitriento e sua produtividade. o Estado deve con
tar com quadros bem-formados, bem-remunerados e motiva
dos. bem como ·deve ser capaz de organizar-se melhor do qu~t 
atualmente. 

Por isso, mais valioso se torna o trabalho do Governo de 
Santa Catarina em defmir áreas prioritárias de atuação, em elabo
rar projetes bem desenhados que atendam as necessidades dessas 
áreas e em buscar fontes de fmancianieDto disponíveis: tudo isso 
não dentro de um quadro imecliaüsta e apresSado, mas dentro do 
horizonte dos próximos quatro anos. Esta a tarefa que o aparelho 
estatal deve ser capaz de real.izar: o pensãi- em -m:veStimentos- que 
aumentem o bem-estar da sociedade no fururo. Tal capacidade de 
planejamento somente se adquire caso se possa contar com qua
dros competentes e com grau salisfaiõrlo de organização. Isso rep
resenta a mcxiemização do Estado operando na prática. 

Cumpre mencionar a preocupação que'lCrifdemonstradc o 
Governo de Santa Catarina com a preparação do EStado para a 
nova situação de integração económica mundial. em que se realça 
a participação brasileira no Mercosul. Tal fatO fica patente caso se 
dê uma olhadela nos diversos projetas inclusos no documente· a 
que estou me referindo. Talvez a maior parte deles diga respeito a 
investimento em infra-estrutura. 

A propósito, sabemos que o péssimo estado de nossas rodo
vias. que a estrutura ucaica de nossas ferrovias. que a ausência 
inexplicável de bidrovias e que o alto custo de operaciOnalização 
de nossos portos, tudo isso tem-nos trazido um prejuízo enorme, 
impedindo-nos de ser competitivos internacionalmente. O caso de 
algumas lavouras deixa isso bem claro: apesar de taxas muito 
competitivas em termos_ de_ produtividade da plantação. perdemos 
terreno quando ao custo relativamente baixo de produção adicio
nam-se os rostos de frete para seu escoam'!nto. 

Destacam-se. outrossim. os investimentos .em recursos bu~ 
manos, que. a cada dia. de forma crescente. constituem o princ1pal 
uunfo dos países prósperos. A sofisticação tecnológica do siStema 
de prcxiução hodiemo tem exigido mão-de-obra com alto grau de 
escolaridade: não há mais lugar para o trabalhador sem qualifica-

ção. Esse está fadado ao desemprego estrutural e a tomar-se um 
alvo perene para os gastos públicos assistenciais e sem retomo, 
como, por exemplo, o seguro-desemprego. Dal alguns dos projeto 
do Governo catari.Dense des~m-se ao melhoramento e à ex
pansilo da rede estadual de ensino, com ~nfase na formação prc>ÍIS· 

sional. 
A saúde da população ~ coolemplada por iniciativas~ volta

das à implantação de bemocentros regionais e de unidade indus
trial de fracionamento do plasma (que, aliás. rosca atender Iam
~ aoo paises~ do Mercosul), bom como A modernização de uni
dades regionais de saúde, incluindo compra de equipamem.os e 
montagens de laboratórios. lgualmenle com vistas ao Mei<:OOU~ 
quer-se ampliar o sistema de vigilincia epidemiológica e fllOSsani
tária; entre outras ações, por meio do treinamento e capecitação de 
profiSSionais de saúde. 

E muitos silo os projeto< do Governo. À guisa de exemplo, 
além daqueles já citado<, definiram-se projetO. cujos objetivos sio 
os mais variados, como ampliação de ie:rviços de fornecimento de 
água, de coleta e trOtamento de esgoto~ sánitário e de disposição de 
rosíduos sólidos; modernimção do modelo agricola catarinense, 
prevendo-se· recursos para capacitação do produtor rural, reformu
lação do sistema de comercializaçio, de abastecimento e de arma
zenamento e para e:oergizaçio IUial; investimentos em mariCulinra 
e pisciatltura - Santa Catarina lem CerCo. de 530 quilômetros de 
costa atlintica. E bá projetes de ''fazendas" no mar, para a criação 
de crustáceos e ootroo, com a formaÇio de pequenos cooperativas 
di: produtores. que tem dado resultados extraordinários; investi
mentos na i.mport:ante indástria do turismo, de grande potencial 
para o Estado; também em segurança póblica; criaçlo de am
biente para o surgimento de empresas de base tecnológica; 
construção de casas populares; assis~ncia social ao idoso, à 
criança e ao adolescente - aqui faço refedncia ao Projeto São 
José. que o Senadof Lúcio AlcAntara. há poucos minutos, abor
dava em relação ao Estado do Ceari. projeto que conta com 
conselhos municipais e regionais. Nós tamb6m adot.amos algo 
semelhante em nosso Estado. E eu poderia continuar citando 
outros programas que o Governo Paulo Afonso, do PMDB, vem 
implementando, a exemplo do que está fazendo o Ceanl, sob o 
Governo de Tasso Jereissati, do PSDB, e Pemambw::o, como bâ 
pouco se referia o Senado< Joel de Hollanda em relação ao Gover: 
no Miguel A.rraes, do PSB. 

Para encen-ar este breve prommciamento, gostaria de asse
gurar ao povo calarinense maJ irrestrito apoio para a aprovação e 
o financiamento, por porte do Governo Fodenl, desses projetoo, 
que hão de se constituir em impOrtante bue para o desenvolvi
mento do Estado nos pró>timoo quatro anos. 

Gostoria também de dar oo parabéos. pela compet&tcia do 
trabalho realizado nesse -ido. A Socruaria do Desenvolvimento 
Económico, Cientiflco e Tea1016gico de Santa Catarin.a. 

Eram essas algumas C<Jmiderações que queria traze.-, Sr. 
Presidenle e Srs. Senadores, na tarde de hoje, em função dessa 
proposta que &onta Catarina n>oliza para oo ~ anos. O nos
so Estado é relativamenle pequeno- 1,1% do tetritório bruileiro -, 
mas apresem:& uma economia divcnificada~ como indóstria cerâ
mica, têxtil, da alimentação, do turismo na Costa At!Antica. Enfun. 
desde o At!Antico ati a fronleita com a Axgeotina, o Govemo de 
Santa Catarina quer, em sintonia com a Naçio-, hlscar novos Cami
nhos. 

É o projeto catarinense- que trago. nesta tarde, ao Ple:oirio 
do Se~. em funçio do que o Ceanl e Pemamruoo fizeram; o 
Cean\, como disse, abordando o Projeto São José e os seus conse
lhos comunit6rios; e P=lamruco, desde a fenuvia Petrolina-Sal
gueiros. como dizia o Senador Joel de Hollanda, a tantos rutros 
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problemas, culminando inclusive com o Porto de Suape, que 
muito importante para aquele Estado. 

Creio que se todos, inclusive nós, de Santa Ca~ina. nç s 
unirmos nesse processo para auxiliar o fortalecimento do prim.ipic: 
federativo, esrammos a}ldando, acima de tudo, o nosso País. 

Eram essas as considerações que eu queria fazer neste ciia, 
que é inclusive o da antevéspera da comemoração de ncss2. ; ...... .J.J. 
pendência. Muitos até diriam: íodepeodência em que se:.tido7 T~ 
vez do jugo de PortUgal, e também uma independência 'lO (;ã.: ... i"!í<) 

do viver, mas não no sentido de termos mefuores caminhos J.e 
vida., pois ainda nos falta muito. .. 

Hoje, já. se fala em fusão, em globalização. em dar-se a~ 
mãos, mas o fundamem.a.I é lutarmos por caminhos de uma inC~
pend!ncia mais sólida para os brasileiros, para o povo. Temos I '3 
da nossa população sem condições de sobreviver, de se mao~r 
com dignidade no Pais. 

Aproveito este momento, Sr. Presidente, Sr"s c Srs. Sen:ld-.;
res, na véspera de mais um aniversário da independência do Bra
siL para dizer que, neSse campo. para os brasileiros "que est.ã.o à 
mazgem do processo, ainda faha muito. 

Por isso, trago a proposta de Santa Catarina para fazer um 
registro no día de hoje. A nossa íntenção, em suma, é busc..:ar uma 
independência entre os catarinenses e, _com isso, ajudar a inde
pendência dos brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durank o discurso do Sr. Ca.sildo Maldaner, o 
Sr. José Eduardo Dutro, supl~nk de &crecário, deixa a 
cadeinz. da presidência, que i ocupada pelo Sr. Joel de 
Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A Presidência 
concede a palavm ao Senador José Eduan:lo Duua. po< permllla 
com a Senadora Marina Silva. 

V. Ex• dispõe de 20 minutos. -
O SR. JOSÉ EDU ARDO DUTRA (PT -SE. Pronuncia o 

seguinte cliscuiSo. Sem revisão do orada.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Secadores. a exemplo dos oradores que me aritecederam. tam
bém quero aOOrdar um assunto relativo ao meu Estado, pal-ticuiar
mCDle à situaçlo da educação no Esla<lo de Sergipe. 

Nesse mom.enlO em que o Governo Federal pnc::urn defla
grar uma campmba de valorização do ensino fundamental, a situa
çio DO meu Estado é das piaes possíveis: Existem alguns moti
vos.. natura.Jmente COIIJJDS aos diversos Estados da Federa.çio, mas 
algum; outros po.niculares do meu Estado. 

O priD:ieíro fato que deve Ser-registrado é que a Secretaria 
de Educaçio do Estado de Sergípe, ao longo dos anos, tem~ se 
transformado em um feudo de inleresses político- eleitoxais de_ al
guns Parlamentares. 

Eu gostaria de abordar alguns dados relativos particular
mente a dois Municípios do meu Estado J:aia ilustrar essa situa
ção: o Município do Aquidabã.. que conta com nove escç>las rurais, 
uma escola de 1 o e 2° Graus fechada e duas escolas de 1 a a s• sé-
ries. Devo-se registrar que essa escola de 1° e zo Graus, que conta 
com aproximadamente 800 aJuoos matrictJlados, está fechada por 
déficit de professores. O ootro Município, com uma síttJ.ação ainda 
pior, é o de Porto da Folha. que conta com três escolas rurais de 1• 
à 41 série, uma escola de 1 a à ga série" e uma escola de 1° e 2° 
Graus, a Escola Govemador Louriva.l Baptista., que conta com rt!r· 
ca de 950 a.luD.os matriculados. mas que está fechada por só exi:>ü:r 
um professor lotado nessa unidade de ensino: uma professora com 
o curso de magistério do 2° Grau, que só pode iecionar até a quarta 
série. 

Por que a Secretaria de Educação se transformou num feu
do de interesses político-eleitorais? Vimos o exemplo desses dois 
Municípios, que têm escolas m.Jm total de 1.700 alunos. mas que 
·:stão fechadas por falta de professores. Mas existe um outro dado 
nais alarmante, Sr. Presídente, sr-s e Srs. Senadores: a rede esta
Jual de ensiDo de Sergipe conta com um tola! de docentes e espe-
cialistas em educação de 11.212, dos quais 7.299 estio em sala de 
aula e 3.913. oo seja. 34.9% desse total de ptofessores estão fora 
·.ia sala de aula.; grande parte deles ocupando cargos de assessoria 
ou funcionando como cabos eleitorais de alguns Parlamentares do 
partido governista. 

Deve.se ~gistrar, inclusive, que o Promctor de Justiça de 
Porto da Folha. Dr. José Roni Silva Almeida. entrou com uma 
ação civil pública cootra o Estado de Sergipe, argúindo ~sponsa· 
bilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adoles~ 
cente, ~ferente ao oferecimento do ensino obrigatório. Açio essa 
baseada em diversos artigos da Constib.liçio Federal. da Constitui
ção Esladual, da Lei Federal n' 8.625, de 1993,da Lei Estadual n' 
002. de 1990. além dos arts. 4' e 54 do Estaw!D da Criança e do 
Adolescente. 

Gostaria lambém de parabenizar o Dr. José Roni Silva Al
meida. Promotoc de Justiça do Municipio de Porto da Falha, por 
ter uSado as prerrogativas do Ministério Público para forçar o Es
tado, forçar o Govemador Albono Frmoo a !Dmar uma posiçio de-
r mitiva com relaçio a esse grande número de professon:s que Clll· 

tão afastados das salas de aulas. 
Posso ~gistrar, inclusive. que essa vem sendo uma luta de

senvolvida bá muito tem.JX) pelo SINTESE. Sindicato dos Traba
lhadores em Educação do Estado de Sergipe, no sentido de que es
ses 3.913 professores da rede pública de educaçio, no Esla<lo de 
Sergi· voltem para a sala de aula e deixem de ser cabos eleito
rais c :..51essores de um ou ootro Parlamentar. a fim de soluciooa
rem T olemas tão graves quanto es:tcs citados nos Muniápios de 
Aquk -.4 e Porto "da FolbL 

abemos muito bCm. que existe uma s6rie de problemas na 
ech.Jcat,.io brasileira.. particularmente no que diz ~speito aos baixos 
salárioo e no que diz respeito b péssimas c:ondiçõeo de ensino. 
Mas é p-eciso também corrigir e acabe.r com essa inger&lcia j)oli
tiro-eleitoml numa área tio fundamental como a da educaçio. 

Quero também di= que o Secrotúio de Educaçio. inicial- • 
meote nOmeado pelo Govetilador Albano Franco. Professor Cio.. 
doaldo Alencar, ex-Reitor da Univetsidade Fodenl de Sergipe, 
pessoa do mais alto gabarito, compet!ncia e bone3tidade, seis me
ses depois de assumir o cargo, pediu demiasio. Inclusive coocedeu 
entrevista a esse respeito ao jornal Siaform, de Sergipe. Ele disse 
que pedia demissão porque nio estava mais resistindo U pessões 
politicas de alguns Parlameutares, aoootumados, ou melhor, mal 
aCostuma.dos com a siblaçio de feudo politico-eleitoral em cp.~e se 
transfcmnou a Secretaria de Educaçio. 

Lamentamos também cp1e o Governador do meu Estado. 
Albano Fr.moo, aio tenba tido o pulso noceaário para garantir a 
autoridade do seu enlio Secntário de Educoçio e a certeza do que 
suas medidas, entre elas o retomo às salas de aula desses milhues 
de professores, viessem a ser implementadas. 

Eram essas as palavras c,>e tinha a dizer na t.orde de boje. 
·Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve cornmkaçlo-. 

O SR- PRESIDENTE (Joel de Hollallda) - Nos termos do 
art. 14, inciso VIL do Regimento Interno., V. Er tem a palavra. 
por cinco miriülos, paru uma comunicaçio inadiável. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PR.-BA. Para uma co
municação. Sem revisão do oru!or.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-



Setembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 123 

res, acabo de :receber, da Associação dos Produtores de Café da 
Bahia. oficio coin v~entc apelo, referente à absoluta falta de re
cursos para a colheita do café, que apenas se iniciou. 

Acentua o oficio: 

"Os dirigentes do Banco do Brasil, do Banco do 
Nordeste e BANEB - Banco do Estado da Bahia, ~ 
sentes, coof'umaram a total falta de linha de crédito para 
este financiamento, e a -colheita será em grande parte 
perdida. se não for fmanciada. já qUe a descapitalizaçio 
do seta é total após a longa crise de pn:ços, a estiagem 
nos últimos 3 anos e as altas taxas de juros. S6 existe 
uma altemativa.: a uliliza.ção dos recursos do FUNCAM 
FÉ. que erradamení.e estio no Banco do BntSil pa.ra ~
tençio de safra que na Bahi& ainda não foi colhida no fi
nanciamento da colheita. o- Governo pn:cisa w-gente
mellle autorizar isso. Favor diligenciar neste sentido." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é nesse sentido que eslOu di-
ligenciando. · 

No Correio Bnuiieose de hoje está publicado que o Go
verno devetá anunciar, oo dia. 15 de setembro, o Plano de De;en.. 
volvímento da Lavotm1 Cafeeir.a., que prevê investimentoa: na mod-
emizaçio da cullura. 

Como se v~. o PiaDo t amplo e cuida da modemizaçio. O 
apelo dos cafeicultores da Bahia é no sentido do fmanciamonto 
imediato, sob pena de perder-se a colheita. . 

Com este l:nwc pronunciamento, vou lranimitir o oficio ao 
Sr. Ministro da Agricultura, a quem me dirigiloi desde logo oo 
sentido de que possam ser atendidos os roclamantes cafeiculrores 
daBihia. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A Mesa. apoiuá 
-a solicitaçlo de V. Ex• no que for necessário. 

Ainda há oradaeo insai1oo. 
Conoedo a paiavt1l ao DOb!e Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Prommcia o se

guinte discurso) - Sr. Presidente, Sra. Senadcea, desejo demoos
trar aoo oolres Pares que a Emproa& Bnsilein. de Pe.quisa Agro
pecuw - EMBRAP A, imtituiçio modelo que Wllo tem cot~tri
buído para o desenvolvimento da ativid.ade rural cm ndao Pais, 
o.ão vem. recebendo dos 1lOGSOII g~. nesses úh.imoG anc», 
cootrapanida à alblra dos serviços peestados. · 

O mom:euló mais dramático da Embn.Pfl foi no Governo 
Collor, quando a e~sa chegw ao fundo do poço. su
que foi a Ui:il proc:e.$só de sucateameDto eriJ.-~me da falácia oeoli
beral. 

Afastada a ameaça de extiuçio. a Embrapa. retomou u suu 
atividades regulares, genmdo tecnologia iDdispensolvel pua que o 
setor agropecuário brasileiro teoba ganhos de produtividade, man
tenha-se competitivo e possa ajldar a combater a fome que flagela 
milhões de irmãos nossos, em todo o territcXio brasileiro. 

Ainda hoje, no enlanl.o, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária vive momentos difidlimos. Os salário5 p88'!5 aos 
funcionários sinlain-se -em pa.tiu:narcs nmitO baixos e a escassez de 
recursos pode inviabilizar DllmeiOSOS projetos de pes<Jiisa. 

Não bestassem essas condições. a Em.brapa ~ recen
temente mais um duro golpe - e este 6 o fato que destec•mos em 
nosso prOmlnciamenlo de boje • : a detetminaçio ~ Procurador
Regiooal da República do Distrito Fedetal, Sr. Oswaldo José Bar
bosa Silva, de demitir ou de rebaixar !.98! dos seus 9.600 servi
doios;lotadOifD.iS Silii538 uniaaaes-espilliaa&s pc%Tooo o tenilÕ-
rio nacional. - -- -

· Alega o Procurador Regiooal da República que as CODtrata
ções e promoções de tais servickres são nulas de pleno direito, vez 

que 0 Supremo Trih>Jnal Fc~ral decidiu pela ilegitimidade e ile
galidade_ de todas as l,'!-::nas de provimentos derivados a partir de 5 
de outubro de 1988. 

Há. que se 1.1:: ~tJ.carem, nesse episódio, dois aspectos da 
maior importância. Um deles refere·se ao próprio func~ona
mento da Embrapa. ~'! .:-~mpricb. a determinação do Procurador 
Regional da República.. E que a grande maioria das contrataçõ
es sem concurso, após promulgada a Const~t~ição Federal em 
vigor, deu-Se--Õ.os e:;.u-Jmos da habilitação para as atividades a 
serem exercidas. De um lado, funcionários rurais com baixare
muneração e sem tJUa!itícação profissional, contratados para 
exerutar serviços de ~..~oJeta e apoio nos campos experimentais. 
São pessoas que traballiam nas matas, em condições inóspitas, 
geralmente nativas das regiões ODde se situam os campos expe
rimentais. 

No outro extremo, estão cientistas com mestrado. doutorado 
e pós-doutorado, de cujos conhec~entos a Embrapa e o País Dão 
podem prescindir. São pesquisadores, muitos deles de renome, 90e 
fiZeram a opção de abrir mão de regalias e que desenvolvem um 
trabalho patriótico. às vezes até heróico, quando poderiam serre
giamente pagos colocando seus conhecimentos à disposição da 
iniciativa privada. 

A demissão de taís servidores. Sr. Presidente, seria um des
serv'Íço ao País, que certamente é o maior favorecido, se analisã.da, 
de forma isenta e sem paixões; ã relação custa'benefício dessas 
contrataçl:es. Além disso. essas exonerações, além de inj.J.stiçarem 
servidores abnegados e altruístas, comprovadameme probos em 
seus. deveres, podem comprometer os projetes desenvolvidos pela 

-Embrapa. condenando a nossa agropecuária ao retrocesso e à per
da de eficiência - isso num Brasil que sabidamente tem que desenw 
volver sua agricultura para poder desenvolver-se e resolver seus 
grn.vCs prOblemas sociais. como o êxodo rural e a baixa produtivi
dade das suas culturas. 

Por ter esSe _entendimentO, a Embrãpa tenta mS.nter intato 
- o seu quadro de funcionários, o que lhe rendeu uma aç.ão civil 
públi~ proposta pelo Sr:. Procurador. Na verdade, além do in
teresse prático nessa questão, a Embrapa opõewse às demissões 
de tais servidores também por uma questão ética - e chegamos~ 
aqui, ao segundo aspecto importante do episódio ao qual me. 
~feri. -

Nesse pomo, cabe assinalar que a Embrapa. ao contrafa! cu 
promover servidores sem concurso público, não procedeu de má
fé. Ames teve o cuidado de basear-se em pareceres cujas autorias 
não permitem sequer sugerir ilícitos. 

Preliminarmente, bá que se esclarecer que, no que tange ã. 
ascensão funcional. que o Plano de Cargos e Salários da Embrapa 
deve ser submetido à aprovação do Comitê de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais, e que nele estão estipuladas as 
condições para o ~nquadramento de pessoal sem a realização de 
concurso público. E importante no~_ aqui que o awal Plano de 
Cargos e-Salários deSsa companhia-entrou em vigor em l 0 de maio 
de 1989,já sob a égide. portant.o, da Constituição Fed~ pronrul
gada em 1988. 

Até o mês de setembro de 1992, a Embrapa obedeceu rigo
rosamente, nos processos de ascensão funcional e reenquadramen
to, aos procedi:mentos previstos em seu Plano de Cargos e Salá
rios, o qual fora devidamente aprovado pelo órgão competente -
na éJx>ca, o Conselho Intennini.sterial de Salários das Estatais, o 
coohecido CISE. 

Valeu-se ainda a Embrapa, ao reenquadrar seus funcioná
rio~ do Parecer SR-89. do Consultor-Geral da República Sebas
tião Batista Afonso, p1blicado nõ Diário Oficial da União, de~l2 
de maio de 1989. 
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Não bouve má-fé por·panc da Embrapa ao protllov~r seus 
funcionários. já que apoiou-se em dispositivos do Plano de Cargos 
e Salários. aprovado pelo órgão competente, e oo parecer do Con
sultor-Geral da República. 

Em favor da ascensão funcional que a EmOCapa promoveu 
no periOOo. pode-se citar ainda a Carta Circu-lar rio O::XH/89. da Se
cretaria de Orçamentos e Controle das Empresas Es[alais - SEST. 
Embora impondo .a necessidade de concurso público para admis
são de novos empregados, de acordo com o Aviso n° 107/89, are
ferida carta cirt:ular ressalva o direito de ascensão regulamentar. 

As contratações de servidores efetuadas peta Embrapa tam
bém encontraram guarida no Parecer D0 l/89, do Consultor-Geral 
da República Clóvis Ferro Costa. que ampliou o entendimento an
terior, estendendo a dispensa de concurso público para admissão 
de empregados das empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

Tal entendimento. Sr. ?residente, prevaleceu até a publica
ção do Parecer CS-56, do Consultor-Geral da República Célio Sil
va. publicado no Diário OLiciaJ da União de 24 de· setembro de 
rm. cuja enlenta estabelece que:---

"Com a promulgação da Constituição de 1988. 
foi banida do ordenamento jurídico brasileiro como 
forma de investidura em cargo público a ascensão 
funcional". 

Estamos, portanto. diante de uma situação cristalina. Até a 
publicação do Parecer CS-56, "3. Embrapa conttatoo servidores e 
promoveu o reenquadramento de funcionários sem concurso pú
blico, em conformidade com a orientação da Consultaria-Geral da 
República. não havendo aí, portanto, qualquer irregularidade em 
seus procedimenlDS. Não é demais lembrar que os pareceres expe
didos pela ConSultoria-Geral da República têm caráter normativo 
para a Adminístração Federal. 

Após o conhecimento sereno e atento dos fatos, Sr. Presi
dente, S~s e Srs. Senadores, não resta, no meu entender, qual
quer suspeita de irregularidade que tivesse sido cometida pela 
Embrapa na contratação e no reenquadramento dos seus servi
dores no período compreendido entre a promulgação da. Consti
tuíÇão em v-igOr e a publicação do Parecer CS-52, da Consulto
ria-Geral da República, de 22 de setembro de 1992. Aliás, pare
ce até iróniCa a ação cíVil pública -instaurada contra a Embrapa 
justamente )lO momento em que o Governo Federal reconhece a 
dedicação e a eficiência dos servidores públicos de carreira. Tal 
atitude comprova-se no texto do projeto de reforma administrati
va, bá dias eD.caminhado a esta Casa de Leis, que prevê a reserva 
de até 20% das vagas nos proCessos seletivos públicos: para preen
chimento por ocupantes de cargos efetivos oo de empregos- Do ser
viço público. 

No momento, Sr-se Srs. Senadores, em que o Estado senta
se no banco dos réus como o a.dpado de todos os nossos males e 
desgraças. é preciso separar o joio do trigo. A Embrapa - e desafio 
alguém que possa neste aspecto me contraditar- não é e nunca foi 
um ónus para o Pais. pelo contrário. Ao longo de seus 22 anos de 
existência, no cotejo com as valiosas e fundamentais contribui
ções que vem oferecendo à agropecuária brasileira, por ironia 
ou falta de sensibilidade dos governantes, vem recebendo irri
sória contrapartida. Seria faStidioso-enumerar as contribuições 
da Embra.pa. No entanto, reservo-me o direítõ de lembrar que 
as variedades de trigo por ela desenvolvidas permitiram o au
mento da produtividade da. ordem de 72%; que as mudas-videi
ras, isentas de viroses, aumentaram a produção em 20%; que o 
controle biológico do pulgão diminuiu em 95% o uso de inseli· 
cidas químicos no cultivo da cevada. da aveia e do trigo; que os 

itiocillãnfes para as sementes- de soja. dispensando a aâ:Ubação ni
trogenada, permitiran:i uma- economia anual em 70% o uso de pro
dutos quúniCoS-; que os fungicid.as biológicos reduziram a utiliza
ção de produtos agrotóxicos na pr<Xiução de tomate, berinjela e ai· 
face; c:jue a utilização de novas tecnologias possibilitou a produção 
de milho, arroz. soja e feijão, nos cerrados, com produtividade su
perior à média nacional; que as pesquisas de manejo e outras tec
D.ologiasperm.itiram recuperar extensas áreas de pastagens degra
dadas; que o desenvolvimento de vacinas contra a tristeza OOvina 
permitiu a econoniia de centenas de mifuões de dólares aos CTiado
res nacionais. 

Estas. como disse. são apenas algumas das cootribuições 
que o País tem recebido da Embrapa. fato que por si bastaria para 
requerer um exame mais acurado e justo na questão das contmta
ções e reenquadramentos. 

A Embrapa, porém. não reivindica privilégio algum.. visto 
que-não contrarioo a lei de forma inocente oo delibe'(ada. Assim o 
reexame de seus procedimentos, agont trazidos à análise por meio 
da ação civil pública, acabará por demostrar que a Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuária agiu, na pronmlgaçãO da Çonstitui
ção Federal até a publicação do Parecer SC-56, em c.-:>nância 
com a orientaçio da Consultaria~ da Repúblíca. 

Assim, com a meu apóio - e acredito com o inestimável 
apóio dos nobres colegas -, a Embrape. anseia por efetiva jtú:tiça 
para que os servidores contratados ou reenquadrados no período 
em tela possam continuar contribuindo para o desenvolvimento da 
nossa ag:ropecuária. -

Gostaria de acrescentar que é lamentável que, boje, em nos
-SO Pais. grande parte dos escritórios da Embrapa funcionam. mui
tas vezes mantidos por empresas privadas ou por instituições pú
blicas' estaduais ou municipais, porque o Governo não lhes dá con
dições de trabalhO. E em conseqüência desse tipo de compromis
so: hospedagem e transporte desses técnicos pagos por- empresas 
privadàs, eles deb.am. de atender às necessidades dos mais caren
tes, dos pequenos e microprodutores para atenderem às necessida
des dos grandes. Embora isso contribua para com o País porque 
aumenta a produtividade e. cooseqüentemente as exportações. me-
lhorando a nossa balança comercial também é um impedimento 
para que a agricultura no nosso País seja nWs. democratizada e que 
os pequenos agricultores sejam mais privilegiados neste processo. • 

Fica. portantri, este nosso registro de apoio à Embrapa. Se
ria interessante que o Governo-e -o próprio Procurador reconside
rem suas posições e vejam que a Embrapa agiu legalmente em 
todo esse processo, e seus quadros têm que ser mantidos, quando 
não, devemos estudar a necessidade de ampliá-lo pelas enom:Les 
contribuições que esta empn:sa tem dado ao nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço a palavra 

como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Joe1 de Hollanda) - Nos termos do 

art. 14, incisoU alínea "a", do Regimento Intemo, V. Ex• tem a 
palavra, como Líder, per 20 llllnutos. 

· · O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"S e Sn. Senadores, o Presi
dente da República reuniu, ontem. os Ministros de Estado e os Lí
deres dos Partidos que o apóiam para uma explicação sobre o Pla
no Plw:iao.ual que Sua Excelêncía encaminha ao exame do Con
gresso Nacional 

Neste documento o Pn:sidente da República expressa que 
nos próximos quatro anos serão investidos., nos diversos setores da 
admini:;tração do País, cerca de R$900 bilhões. O que equivale a 
mais de RS200 bilhões por ano, algo próximo do Produto Imerno 
Bruto brasileiro. 
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Sem chlvida alguma, é uma meta ousada, extremamente au
daciosa, sobrerudo considerando-se as dificuldades por que passa 
o País neste momento. 

Informou o Presidente da República e, em seguida, o seu 
Ministro do Planejamento, José Serra. que esses recursos serão ge
rados no bojo da reforma tributária., com a melhor anu:adaçào, 
também recursos externos, a JXJ.Ipança. interna mas, sobretudo, in
vestimentos privados. Uma associação, p:n- conseguinte, de várias 
origens de recursos. 

O Ministro_ do Planejamento, incumbidO pelo Presidente da 
República de fazer um relato sobre esses investimentos, mostroo 
que diversos são os setotes para aplicação de tais re<"UU'SSS, e de 
maneira raciOoal e produtiva. O setor rodoviário será contempla
do, embora com recursos menores; como também os setores ferro
viário e hidroviário: t:ari:tbém para o setor social, in[ensam.ente, in
cluindo-se aí educaçio, saúde, etc. 

Entre as obm.s previsras pua a integração do Nordeste, e 
afl11llOU o Presidente que o Nordeste será. o maior privilegiado 
com esses recursos - espera.tnos que assim seja ·, mencionou Sua 
Excel&lcia o prosseguimento da Ferrovia Norte-Sul, imediatamen
te no trecho entre Imperatriz e Estreito. Em seguida poder-se-á 
imaginar uma ínfle.üo da feaovia pom a Sabia e também em clireção 
ao extrmlo sul do Estado do Manmbio. Nessas regiões sit:uam-se as 
maioms possibilidades de JXOC!ução de soja. que hoje se constiwi mun 
produto de exportação de g:m.nde i.ntemidade no Brasil. 

Sr. Presidente, essas notícias são altamente alvissareiras, 
porque elas incluem ta.m.b6m a Hidrovia Araguaia-Tocantins, que 
será tocada nesse período com tais recursos. A Hidrovia Araguaia
Tocantins será de grande importância para a integração de Estados 
como o próprio Tocantins. Goiás. Mato Grosso, cuja economia 
agropa.storil é intensa. e que poderá ter novas possibilidades eco
-nômicas na medida em que os produtos agricolas e também pea.Já
rios possam ser exportados pelo porto de Sio Luís, através da Fer
rovia. Norte-Sul e da Ferrovia dos Carajás, com integração a partir 
de Imperatriz. 

Não há dúvida. Sr. Presidente, que essas infcm:nações trans
mitidas pelo Presidente da República e pelo Ministro do P!aneja
mento como que restauram o in.i:mo do povo bmsileiro. Nesse ins
tante em que o deseiDptCgo é em massa em l.'l.lio de uma 'reCessão 
negada, mas ela está às vistas do pqvo, ainda que não em grande 
intensidade no momento, uma informação presidencial no sentido 
de que investimeolol!> de tal IDODla serão feitOs lllq& próXimos 4 aDOS., 

já SignifiCA que vamos ter um JXOfimdo e beuéfico desafogo na eco
nomia do Pais na geraçk> de eiDJ'!"gO< e no bem-estar social. 

Se as palavras do Presidente da RepúbÍica puderem ter cor
respondência na :realidade. nos próximos anos este Pais pa.ssará 
por um grmde desenvolvimento. podendo inclusive ultrapassar a 
sua posição ablal entre as: ecooomia:s do m.tiDdo. O Bmsi1 é boje a oi
tava maior economia do mundo e se tais investimemos fOI"ml feitos. 
ao cabo de 4 anos, podeten>J6 canemorar . quem sabe - uma posição 
mais vantajosa para o Brasil. a sexta economia do mundo. 

Trago esSas po.J.u.vras pora dizer que o PFL congratula-se 
com o Presidente da República pelas noticias alvissareiras que 
1:raD.Smite i Nação e fica. torcendo para que elas, de fato. se trans
formem em realidade em benefício de todo o povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES . Sr. Ptesi

dente, peço a palavra, para WllA ccmunicaçlo inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) · V. Ex' tem a 
palavra, para uma coillllillcação inadíável. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Para uma comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o município de Dhéus é dos mais 
im.JX>Itantes da Bab ia. 

Como lodo muo..icípio da região cacaueira., atravessa-uma 
grande crise, em virn.Ide dos problemas do cacau, problemas esses 
que se agravam pela falta de providências da área do Govemo Fe
deral, que tardam em chegar aos municipios baianos, apesar de 
providências terem sido adotadas pela área económica e até p:n
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. mas que a bu
rocracia entrava. Tenho notícias, mais uma vez, que hoje esse as-
sunto se resolverá. -

Entretanto, venho à tribuna, neste instante. pedir provi
dências ao S_r. Ministro dos TransporteS, em relação ao cais do 
município de Ilhéus, do porto de Malhado, que também -é um 
porto importante. onde se escoa parte do produto da região sul 
da Sabia e, sobretudo, também da área do oeste e sudoeste do 
meu Estado. Esse porto vem sofrendo bastante com a força das 
marés e, ao longo dos anos. sobretudo do ano passado e neste 
ano, vem tendo estragos da maior· monta, que já atingem nãO só 
o porto, mas a própria cidade de llhéus. 

Daí apelar ao órgão CO!::i:lpetenle, sabendo que a área portuá
ria. que tem sede em Salvador e jurisdição em Ilhéus, já pediu es
sas providências, ao Sr. Ministros dos Transportes, que, pela sua 
assessoria nesta Casa ou através de a Voz do Brasil ele ouça o 
meu apelo, da Babia e do povo de Ilhéus, e tome, pelo menos na 
parte maritima. alguma providência. já que na rodoviária -nenfiUma 
providência tem sido tomada. 

Seja como for, faço este apelo a V. Ex•, Sr. Presidente, para 
que transmita estas mi.Dhas palavras ao Ministro dos Trinsportes a 

_ftm de que este assunto seja resolvido dei::llro do menor tempO-Pos
sível, porque a situação se agrava a cada dia, com graves prejuí
zos, já agora não só para o porto mas também para a população e 
para a cidade de Illi~s. 

Muito obrigado, Sr. Ptesideme. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de HoUanda) • A Presidência 
se associa ao apelo que faz V. Ex• e diligenciará para que o mes
mo chegue às autoridades citadas pelo nobre Senador. 

A Presidência tem a satisfação de cOnceder a palitvra a:o no
bre Senador Valmír Campelo, que disporá de vinte minutos. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, 3 mi1bões ~ 
de_ menínos e meninas, com menos de 14 anos d_e idade, saem de 
casa todos os dias-, zião para ir à escola, como deVeriam, mas para 
trabalhar nas grandes cidades oo em JX'O{lriedades rurais. Se in
cluirmos nesse universo tcx:los os menores de 14 a 17 anos, o nó
mero sobe para 7 milhões e 500 mil trnba.Ihadores, ainda crianças 
ou adolescentes, que ocupam ! 1,6% dos empregos dispooíveís no 
País. 

Esses e outros dados, divulgados desde o ano passado, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo_graf:ta_e Estatística, IBGE, sio vergóoho
sos. O último levantameDtó nacional realizado por esse órgão reve
lou que, na área rural. mais de 42% dos menoces de 10 a 17 anos 
trabalham; no setor urbano, esse número cai para cerca de 24%. 

Em vez de estarem na escola, estudando e se preparando 
para a vida, esse imenso contingente de pequenos brasileiros já são 
trabafuadores e equivalem a quase 12% da nossa pDJXdaçio eco
nomicamente ativa. 

Segundo o Diretor da Organização Internacional do Traba
lho, José Carlos Alexim. "é difícil encontrar, no Brasil, uma mer
cadoria que, na cadeia produtiva, não tenha por tnís a marca da 
mão de uma criança. 

Sr""s e Srs. Senadcas, há sem dúvida, em nosso País, uma 
verdadeira exploração da mão-de-obra infantil. O trabalho precoce 
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queima uma etapa fundamental da vída de milhões de brasileiros, 
ccmpromet.endo-lbes irremcdiavelm.enle o fubJ.ro. O trabalho pre
coce é também um dos principais responsáveis pela preocupação 
evasão escolar detectada no País. 

É para fala.r sobre este problema social gravíssimo que ocu-
po boje a tribuna desta Casa. -

O menor que trabalha geralmente abandona a escola. 
Pelo menos quatro milhões de crianças em idade escolar estão 
fora das salas de aula. Quase a metade das crianças e adoles
centes que trabalham no Brasil - 46% delas, para sermos preci
sos - t~m apenas quatro anos de escolaridade. Mesmo quando 
não estão fora da escola, a maior parte dessas crianças e adoles
centes apresentam uma defasagem que varia entre 2 e 4 anos 
em relação à série em que, por faixa etária, deveriam estar. Se
gundo os dados do IBGE, apenas 39 em cada 100 CIÚ.nças que 
trabalham terminam o 1° grau. 

É lamentável que essas estatfsticas sejam verdadeiras. E a 
pobreza em que vive grande parte da população brasileira é o fator 
que emputra tantos menmes para o mercado de trn.balho, sobrem-
do no interior do País. • 

É muito fácil encontrar crianÇas e adolescentes traba
lhando como se fossem adultos, em todo o território nacional. 
Trabalham no corte da ca.na~de~açúcar, do sisai ou de outras 
culturas. em olarias, seiTarias, oficinas, fábricas, tecelagens, 
minas de carvão, salinas, pedreiras, e atividades diversas, na c i~ 
dade e no campo, submetendo-se a riscos diários, muitas vezes 
em condições atrozes, em ambientes insalubres, despendendo 
um esforço físico incompatível com o seu -Organismo em fase 
de crescimento. 

É evidente, porém. que nenhum:;, -criança trabalha porque 
quer. Trabalha para garantir a própria sobrevivência ou para com
-plementar o orçamento familiar, pois o trabalho dos pais é insufi
ciente para suprir as necessidades da familia. É difícil a fiscaliza
ção do trabalho desses menores, Sr. Presidente. Os próprios pais 
são coniventes com a siluaçio e chegam a- esconder os filhos 
quando aparecem os fJ.SCais do Ministério do Trabalho. 

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que a situação des
sas milhares de crianças pertencentes às camadas mais carentes 
da nossa população é a manifestação maís cruel e contundente 
do vergonhoso quadro de ex.clu!iio -social que caracteriza o Bra
sil. O SOciólogo Herbert de Souza, articulador nacional da 
Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, afirmou que a 
situação de milhões de crianças exploradas no Brasil "é segura
mente a expressão mais profunda e escandalosa do grau de in
digência a que chegamos neste País, qUe faz- das crianças suas pri~ 
meixas vítimas, diante da passividade da sociedade". 

A brutal concentraçio de renda existente em nosso Pais o 
coloca em penúltimo lugar nesse quesito das estatfs:ticas mundiais, 
sendo a responsável direta pela miséria em-que Vivem mais de 
trinu milhões de pessoas. Cinqiienu e oito per cento das crianças 
e adolescentes brasileiros vivem em famllias cuja renda per capita 
não ultrapassa meio salário mínimo, segundo a Pesquisa Nacional 
de Amostragem DomiCiliar, r<alizada em !990. 

Aliada à desassistência no que diz respeito à educação, à 
saúde, e a tanros outros direitos elementares que integram o con
ceito de cidadania., ~ sem dúvida. a miséria em que vivem tanw 
famílias em nosso País e que""'!'= P""' o mezCado de traba.IJo, oo, 
o que é ainda pior, paci -as ruas grande~ de-jovem e crianças. 

O t:rit.balho precoce deixa sempre alguma seqüela irrecupe
rável, resultando não só no impedimento dos esb.ldos como tam
bém no comprometimento da saúde e do desenvolvimento nsíco e 
mental de grande parte de nossa população infanto-jlvenil. 

C:l1nso.:ientes do problema. muitos movimentos sociais vêm 
lr:.t!"l.'fNTI'undo !!m handeira de luta os direitos da criança â. educa
~·•1o. a saúLie. !!nfuu. a uma vida melhor. ~·eli7.rnente. hoje já é bem 
matar L' engajamento da sociedade e de instituições na luta pelare
dução da mortalidade infantil por doenças evitâ.vei.s, pela redução 
da desnutrição, do analfabetismo c da violência que. muitas vezes, 
marginalizam e comprometem o fuwro de nossa população mais 
jovem. Como exemplo, gostana de citar o eXt'elente trabalho que a 
Força Sindical vem desenvolvendo e que poderia servir de modelo 
para tantas outras entidades. 

Em fins de 1992, a Força Sindical assinou um con,.ên.io 
c-om a Organização Internacional do Trabalho rara o dcsenvolvi
mcnl0 do IPEC · Programa lnlernacional de Erradicação do Tra
balho infantil · e vem obtendo êx1to na luta cm defesa dos direitos 
da.::. criançaS c adolescentes em nosso Pais. com o apoio de órgãos 
D:lCIODaiS que trabalham em prol dos menores e da UNICEF. A 
pnmetra fase do projeto atingiu cerca de oitoc.entos sindicalistas. 
em quator7..e cursos realizados nos estados de São Paulo. !\1i.nas 
Gerais, Ceará. Santa Catarina e Paraná. 

Sras. c Srs. Senadores.- riiais do que conseguir infor:inar ou 
conscicnr.izar significativos segmentos da sociedade sobre os direi
tos das c-rianças e adolescentes e sobre a realidade aqui existente. 
~ursos e trabalhos como esses têm o mérito de produzir um efeito 
positivo e multiplicador. gerando desdobramentos ou ações diretas 
envolvendo a sociedade na luta em defesa de nossa p::>pulação in
fanto-Juvcnil. 

Essa informação e conscienúzaçào são extremamente ne
c-cs.sátias. A SOciedade não pode mais ficar passiva -diante de um 
problema social de tal gravidade. A realidade vem demonsu:a.ndo_ 
que. na prática. Os direitos garantidos pela Constituição Federal e 
regulamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente não são 
respeitados. 

Segundo a legislação brasileira, até os doze anos de idade a 
criança deve ser ptotegid:a do trabalho. Entre doze e quatorze anos 
de-ve-se conciliar. quando necessário. educação e trabaJho. por 
meio da iniciação em regime de aprendizagem ou da inserçao-_em 
programas que tenham pOr base o trabalho educativo. Somente 
após os quatorze anos os programas nessa ãrea devem visar a-ca
pacitação profiSsionãl. o enciuninhamento adequado e a proteç.ão 
dos adolescentes no ambiente e nas relações de trabalho. 

Os dados aqui mencionados anteriormeme demonstram o 
fosso existente entre a teoria e a prática. Sete milhões e quinhentos 
mil trabalhadores de até dezessete anos ocupam 11.6% dos empre
gos disponíveis no País. São quase 12% de toda a nossa populãção 
economicamente ativa, Sr. Presidente. 

Certamente. projetes como o IPEC, da Força Sindical. são 
extremamente importantes. Porque geram conhecimento. seosi9ili
zam e cOnscientizam centenas de pessoas para a problemática do 
trabalho de crianças e adolescentes, tornando-as multiplicadores 
qualificados e preparados para o debate e a ação referente ao tra
halho infamo-juvenil. Quero mais uma vez dizer que a Força Sin
dical desenvolve esse trabalho fundamental. atendendo aos precei
tos constitucíonais. 

Precisamos estimular a consciência da sociedade como um 
todo sobre o grave problema da exploração da mão-de-obra infante
juvenil em nosso Pais. Ao mesmo tempo em que temos que pressio
nar as autoridades para que rusguem alternativas para acabar de.uma 
vez por todas com a vergonhosa e trágica realidade social do Brasil, 
que empurra nossas crianças para o mercado de trabalho. 

Os programas de trabalho e de geração de renda devcnu.er 
como alvo a. família e não a criança. Todos concordamos. Sr. Pre
sidente. que lugar de criança é na escola. Mesmo em caso de abso-
luta necessidade. é preciso que o trabalho infantil se desenvol~a de 
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forma a não impedir o acesso da (.:rian~·a :1 c-~c~Jla c. sobretudo, evi
tar que ela se transforme em mào-dc·•lbr:t c-:~:!1loraJ.a. 

Apesar de reconhecer que de nada :1dianw proibir a criança 
de trabaJbar. quando essa é o único meio para que ela morra de 
fome. Condeno. vlbementement.e. o trab!ho infantil, em virtude 
das conseqüências negativas que ele tem sohre a formação de nos
sas crianças. alijando-as da esc-Ola, cornpr\1ffit.!•:ndo não só o futu
ro de milhões de· pequenos brasileíros. :nas também o fuwro do 
nosso País. Para evitar que a situação atual ~~ontmue. é urgente a 
implementação de uma política econômk:i Je redistribuição de 
renda. 

Ao concluir meu pronuncía.mento. gostãrla de Canela mar os 
Srs. Parlamentares e as autondades governamentaiS a lutarmos 
sem tréguas para pôr fim ao trágKo problema -dri- exploração da 
mão-de-obra infantil em todo o tenitório nacional. Precisamos en
contrar. urgentemente, soluções para mmc.)rar os problemas que 
atingem as camadas mais carentes, sobretudo as camaàas mais jo
vens da nossa população. 

O tempo é agora. As çrianças nãO podem espciar. É preciso 
resgatara imensa dívida social que o Brasil tem para com elas. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (loel de Hollanda) · Concedo a pa· 

lavrn à Senadora Marina Silva, última oradora inscrita na tarde de 
hoje. 

S~ Ex .. disporá de vinte minutos. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem reviSão da oradora.)· Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Se
nadores, boje quero fazer o registro do que oconerá amanhã. 7 de 
setembro. Esse é o dia em que se comemora a independência da 
nossa Pátria e também o dia em que a sociedade. por motivos jus
tos, também continua a lutar -pela sua independência. principal
mente aquela independência voltada para a condição de vida, con
forme o discurso do Senador Valmir Campelo no que -se refere ao 
tratamento dado às nossas crianças e adolescemes. 

A Pastoral Social da Igreja Católica._por meio de s~s vá
rios núcleos reunidos. decidiu fazer do día 07 de setei:nbro o dia 
nacional em que os excluídos buscarão dar o seu grito de inde
pendência. clama.odo por justiça SOcial. 

Há uma realidade triste !lO País no que se refere à Educa
ção: há 20,2 milhões de analfabetos: 19% das pessoas com sete 
anos ou mais de idade são analfabetas. 

Na área da saúde. há um dado bastante .{nste também: de 
cada mil crianças que nascem. cinqüenta e urna morrem antes de 
completarem um ano de idade; no 1'\lor'deste. rporrem 88.2 crianças 
a cada mil nascimentos. -

Há uma triste realidade também no que _se refere à questão 
da terra. à questão agrária. No Brasíl. e.\istem 4,8 milhões de tra
balhadores sem terra e 16 milhões de indigent~s no campo. Todos 
nós sabemos que, no Brasil. há uma cifra triste de 32--milhões de 
indigentes, e, pasmem V. Ex""s, desses 32 milhões_ de indigentes. 
16% estão no campo. mesmo constatando-se _que a população das 
cidades é incomparavelmente maior do que a população do campo. 

Há ainda 82 milhões de pessoas que dependem de assistên
cia médica pública e 23 milhões _que não têm sequer um atendi
mento de saúde. No Brasil, há 7 milhões de deficientes fisicos que 
não têm condições de sobreviver. 

Esses dados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são para ilustrar e 
justificar a ação da Igreja nessa movimentação. Com certeza. não é só 
da Igreja Gatólica. é das demais religiões que se preocupam com o 
bem-estar do homem na terra e no céu, é de todo~ os homens e mu
lheres de bem. que não se confonnarn com a injustiça social. 

Observe, Sr. Presidente, o quadro esrarrecedor. A popula
ção economicamente ativa do nosso País é de 64.467.000 pessoas, 

recebendo até um saLirio mínun~). Trahalhad{'lres ~cm <.:aneira assi
nada. 21.897.1)(X), e d('sempregado~. lO milhOCs. Cofl1 uni.a s-itua
ção como essa não poderia ficar c.-alada e deixar de me solidarizar 
com a ação que haverá amanhã em todo o País. Haverá várias ma
nifes~ções de pessoas que lutam. por reforma agrária, por traba
lho. çor justiça S<xial. pnr atendimento digno d.a área da saúde_. por 
melhor educação e por uma politica dcn:-nte de habitação. 

A política econômica J.n governo, cujo defensor maiilT é o 
pilar da estabilização econõmica. não está dando resposta aos pro
blemas sociais. Na verdade. esse quadro mostra-nos que ma1s pa· 
rece que estamos estabiliz.ando a miséria. Não é esse que deve ser 
o nosso ob)Ctivo. Não podemos tratar ~eres humanos como meras 
cifras. quando eles se tomam apenas o detalhe. como- já disse -~ma 
econonusta que assunuu um dos posto~ mais tmpmtantt:s da C('o

nomia do nosso País. que foi a Ministra Zélia CardoSo de Melo. Se 
na época da Minisu-a o p;wn era apenas um detalhe. hoje, nem sei 
mais se detalhe é, porque. com uma situa'Í·ão corno esta, realmente 
não dá para ficar calada, não dá para .sobreviver. Há na política 
econôm.ica do Governo ausência completa da menor seru;ibilid.ade 
para a questão social. A sensibilidade quanto à área social deixa 
muito a desejar. 

Lembro-me que durante a campanha do então candidato 
Fernando Henrique Cardoso · que não é um presidente qualquer. 
não é um despreparado como foi_ femando CoUor çie Mello, é um 
sociólogo que conhece como poucos a realidade social deste Pais -
mas, em sua campanha. nosso Presidente defendia cinco pontos. 
Um deles. que eram simbolizados pelos cinco dedos da mão. era a 
questão da política social. Pelo que sei. nosso Presidente não so
jreu acidente de trabalho em que tenha perdido um dedo. portanto. 
nào entendo por que o dedo que representa a poli ti c a social está 
tão desaparecido no que concerne a uma tentativa de resolver os 
problemas. 

Qu_ero fazer uma referência à intenção do Governo de en
contrar soluções )>ara o~ problemas sociais. Duas pessoas mui to 
sérias, a ~ Ruth Cardoso. Primeu-a-Dama do País. pela qual te
nho o maior respeito. e a socióloga Anna Maria Peliano . .à frente 
do Comunidade Solidária.' vêm tentando encontrar res!X'stas para 
as questões sociais. No entanto. por mais respeito que tenha pot 
elas. por saber do empenho que têm e pela experiência que acumu
laram nas instituições que dirigiram e elas quais participaram, não · 
está a contento a politica SOCial do Governo. Sobre essa realidade. 
já f 1Z referência anteriormente. 

Claro que esse quadro não seria resolvido da noite para o 
dia. mas também é claro que ele não se resolve apenas com políti· 
c as compensatórias. apenas com distribuição de cestas básicas. É 
preciso que a área econômica do Governo dê condições para que 
essas mazelas sejam CQ:rrigidas e não sejam secundarizadas. para 
que. ma1s uma vez. a idéia de fazer crescer o OO!o para depo1S- di
vidi-lo venha a acontecer. 

Alguns. entretanto, col!leçam a encher a barriga com o OOio 
antes que ele se;a dividido. E isso que está acontecendo. Se. em 
outras épocas. caíam algumas m1galhas da mesa dos poderosos 
para os "lázaros" da vida. hoje. acredito que essas migalhas estão 
cada vez mais escassas. 

Ê preciso que se tenha uma p;.1lit..ica ousada. articulada enlre 
todos os Ministérios no que se refere à geração de emprego e ren· 
da. no que se refere à democratização da terra, não bastando adis
tribuição da. terra pura e simplesmente. Um Senador fez referêllCia 
a milhares de trabalhadores que estão deixando seus lotes por falta 
de uma política agrícola. É preciso que haja uma politica adequada 
para o campo. e o Governo brasileiro deve fazer com que sua 
equipe compreenda que não basta buscarmos a estabilização eco· 
nômica sem que ela dê um retorno do f.k1nll) de vista prátic-0 na 
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me!bona das condições d" vida das pessoas-:- Às pessoas prens::S.Jot 
se vestir melhor, se alimentar melhor e, acima de tudo. de um mo... 
lhor atendimento. 

Hoje. pela pa;te da manhã. tive a oponunidade de ouv1r. 
mais uma vez. o Ministro Jatene na sua cruzada em defesa do~ n: 
(,:ursos para viabilizar a Saúde em nosso País. Ainda não tcnh• · 
uma posição fechada se contra oo a favor da contribuição que ~, 

Ministro está buscando. no entanto. acho justa e louvável sua lu til. 
Mas acredito que não são medidas paliativas desse ou daquele Mt 
mstro ou de_ um Governo específico que irão resolver o prohlema. 
Se essa não for uma atitude cie Governo como um todo. no senu,i, 1 

de fazer justiça social, a atitude ficará semPre como- urii..a p{)Ht1c:t 
margmal. 

Talvez tenha sido por isso que-·umadas pessoas importanw' 
desse Governo tenha se referido ao programa ComJ..mdade Sol!, ti. 
ria de forma desrespeitosa e com linguagem de baix(~ calão. QUI\':.í. 
teoha assim agido por não possuir sensibilidade para com os pn l· 
b(emas sociais que nosso País está atravessando. 

As politicas cÕmpensatóri3.s-.jX)sSuem o seu ll~te. RCal 
mente. é necessário que se faça doação de cestas para aqueles quL· 
estão passando fome. que se tome alguma ati rude diante do prohk· 
ma do (aminto. como muito bem exphcoo o Betinho. Mas essa:-. 
são apenas políticas compensatórias. cão são políticas estrutural<; 
diminuir a fome. a miséria. o desemprego. de fazer nosso Pais vol
tar a crescer. 

Nesse sentido. boje, solidarizo-me com "O grito dOs excluí 
dos", manifestação organizada para amanhã. e estimo que a IndL· 
pendência do Brasil possa acontecer. também. para aqueles 4uc 
não possuem um "berço esplêndido" para dormir. nem a margem 
de um riacbo para refletir sua esquálida imagem. Muito obrigada. 

O SR. VALMIR CAMPELO. Sr. Presidente. peço a P'· 
'lavra como Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) . Concedo a pa 
lavra ao cobre_Senador. V. Ex.• dispõe de apenas cinco minutos. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. por df'
ver de consciência e com muíta satisfação faço o breve registro do 
aniversário que transc.orre boje do nosso Secretário-peral da 
Mesa. Dr. Raimundo Carreiro Silva. Essa pessoa ilustre. solícita c 
compet.ente. que sempre está à dispÕsição de todos P~lamentare• .. 
Sinto-me muíro feliz em lembrar sua data naEalicia. E de se fazer 
justiça pelo seu trabalho. pela sua dedicação e. Sobrewdo. pela su.1 
inteligência. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Holla:oda) - A PreSJdénc, , 
se associa às homenagens que são prestadaS ao Dr. Raimundo Car" 
reiro Sílva e lhe deseja muitas felicidades. extensiva$ a toda SUJ 

família. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) . Os Srs. Senado. 

res Ney Suassuna e João França env1aram disrursos à Mesa. para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimen1o 
Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB) . Sr. PteSJden<e. 

Sr"'s c _Srs. Senadores. a Região Nordeste tem uma caracteristic:a 
que a identifica e a distingue de todas as demais regiões do Brasil: 
cinqüenta e dois por cento de seu Lerritório são ocupados por solos 
de pouca fertilidade. muito ácidos e castigados permanentemente 
pela soca. Trata-se do ;emi-árido. uma vasta área de oitocentos e 
·:.'inqüenta mil de quilómetros quadrados. que abnga cerca de cm
qüenta e seis por cento da população da região. 

Não bastasse a pouca densidade e a baixa freqüênc:ia J.as 
prectpll.a .. ;ões pluviais nessa área. o solo. de base predominante· 

, .. , ·n->t,Ji 1~.t. knl r. 'U(.'<l ~·:tp~ldd.l<.k de absorção cG. água: o que 
.t . li' l ')\.lrLII,'· J.t nlâ.IS '-;t'-(,',1 .. linda. 

\k'l< c.JI';~;\, ··~sJ n.·gü~) :iprcsenta um grande desequilíbrio 
·IV di; H.:~f"-:Jh) à •x·upa;,·ão da t~rra: enquanto dez por cento 
f· nt~l:lc,'i\o1 del-?!ll ~·erca Jc n1tcnta por cento da área, "os oo

'il' 1 rc,r n·nh) n•s1antc~- nt) Ui ter de Renato Duarte. pesquisa-
1•:• L..t J·unJJ\':iD ~.·.,qUHI\ :'..J:J.hUI.'•l t' Profc~sor da Uciverstdade 

i:t·J~.-·ral di! Pcmamhucn dt>vcm se contentar com formas de 
J,-~-~~tl :'t tl'rra e, pnr cxtemãn. at,s demais meios de produção, 
· ,trc,n~m~'nt•: limitativos. condicionados e precários". Como 
~.HI';c~JU0nci,t. predominam aí ;1s lavouras de ~ubsistência. que, 
•:m n.'.'Llidade. <bda a im·idl-ncia cada vez mais constante _da es
tl.l~cm c da :>l·ca. não sJ.o sufi< . .'Íentes nem para garantir essa 
o.;uhsi-;tJncia a0s la\ rad{lf('S c a suas famílias. Em razão disso, 
dma política hem ad~.-·quada .h necessidade!; da região deve ter 
r·~r finalidade predpua di~~eminar tecnologias de captação, 
._·,mservaçiD e man~jo da â:;ua. Jc plantio e trato do solo. de 
·~o..·~;rd,, ~,.·.,m Rt•naw Duarte (Cadernos de Estudos Sociais. vol. 
t-:. N". l. JJnt·ir(;/junh<l. 199:2). Complementarmente. há que se 
mlnxiu;.Jrem mellwrJ.rncnl•l:> que tenham por fmalidade primeira 
.tumt•nta.r a produtJvidade das tt'rr.ls sem ex.aurir totalmente a sua 
l'arat·idadc produtiva. 

Para i~so. o essencial é que as novas tecnologias sejiUn tes-
1~1tL.1.S in kx.·o. De nada adianta transplantar para o semi-árido resul
'..t<,h~s tll' C:'(perimcntos elaborados. s.oh condições climáticas d.ife
:·~·nw~. pn1.;; e quase certo qul' n.:Jundarão em fracasso. Essa é uma 
·\·~ião ~ui ge-ncris. em que se deve despender o máximo de esforço 
, IIJ pr.:scrvá-la. para usá-la tal como ela é, procurando apenas 

_.,ldh<'rar as suas condições, sem querer modificá-las totalmente. 
poi-; ~da refratária a qualquer método que a agrida oU que-fúja às 
~ua~ t'{mdições clirnálicas. É JX'Il' isso que iêril -redundado em estron
J• \<;1~s fra<.:assns t~ as UllCiativas de transplantar para lá técnicas de 
,·:m~·J<~ U<;l"Ü~ no Sul. n'-' Sudeste ou no Centro-Oeste, Como os gran

.J~·-; Jcsm:.ttJ.mc-ntt)s, as araçõcs e gradagens constantes. 
Jl)fge C."-!lho da Silva. engenheiro-agrônomo da Sudene: 

qonnra çm s<:!u livro Tecn~logia Agrícola para o Semi-Árido Brasi
\·m) (!,.undação Joa4uim Nabuco. Editora Massangana. 1988) al~ 
:uns parâmetros t&.·nicos que devem ser observados para se obter 
~rr-;Ju~,;5.~) no trópico semi-árido e promover a sua reestruturação_ 
·:.·n11ômit·a. 

~>.J"3o adianta lut.ãr coinra a riatureza.·ensiha ele--:-PodsSo. no 
'~'"a; ta..."lgc à agricultura. devem ser exploradas culturas resistentes 
. , :...c as c_ na pecuana. deve-se dar preferência a raças COIDllns à 
",;'!:lu. usa.ndt1-:>c. na alimentaç-ão dos animais. forrageiras arbó
.•J-; ,)lJ herháL"eas na uvas e xerófilas. aquelas que já foram adapta

!::J.s .1'' seu c! i ma. 
-Em razã('l dr) rigor dimátic:o do' Nõrdeste, deve-se: a·qual

'i"''r ;,usto. preservar a caaunga. evitando-se O desnudamento do 
~olo. p..>is com esse desnudamento vêm a perda de umidade, o 
aúcnsamcmo da tcrrJ. e uma aceleração do processo erosivo. Com a 
~·,msctjüente perda das camadas agricult.âve1s. 
- - No plantlo. a prefeit'!!nc1a deve recair em culturas que exi
Jam menos uuud..ade c que tenham um CJclo vegetativo adequado 
ao e~do das chuvas. Conseqüentemente, é preciso conhecer-se o 
l'nmponamento das chuvas. pri.nctpalmente para se evitar aquela 
prática tã0 danosa ao bolso dos agricultores de se plantar imediata
mente apos a primeira chuva. Se. a seguir vem o sol- o que é mui
li'' cnmum ·. a semente germma. mas não se deseD.volve. Esse 
l'omptlrtarnemo. já ~.e comprovou. pode trazer sérios prejuízos aos 
aJ:.•rkult,)re~. d::J.da a necessidade de replantios. Nesse aspecto é im
pnrt:tnl~· J ~.-·nntrihuiçàn a ser dada pelos órgãos de pesquisa e de 
.1~s.Jstên~·1a tCcmca. por disporem de me1os e gente gabaritada para 
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No tocante ao plantio. rudo leva a crer que a técnica do cuJ. 
tivo mínimo ou do plantio direto seja a mais adequada. Por esse 
sistema, evita-se principalmente o adeosamento do solo, de vez 
que não há nem a aração nem a gradagem, duas práticas que c-ola
boram spbremaneira para a _compactação, o que dificulta o desen
volvimento das raizes e favorece o aparecimento de pragas. além 
de reduzir o efeito dos fertilizantes. Esse processo é bem adequado 
â agricultura nordestina, JXJr implicar seW.pre deixar sobre o solo 
uma camada seca de folhas, palhas e restos de cultura, para prote
gê-lo e ajudar a manter a sua umidade. 

No locante à pecuária. primeiro há que se criarem ammaís 
de raças mais resistentes às secas. Iniciativas com raças de proce
dência européia. por exemplo. podem até proporcionar algum re
sultado teórico. mas os investimentos e os gastos serão de tal 
modo elevados que não compensarão o_ esforço, além de coostituí
rem um permanente risco. Por isso, o melhor a fazer é aperfeiçoar 
geneticamente as raças comuns à região, para melhorar sua quali
dade e sua produtividade. 

Quanto à alinrentaçã.o dos animais, o mais adequado é ar
mazenar na época do inverno alimento para a época s-eca. através 
de silagem ou fenação, utilizando-Se folhas e galhos tenros de le
guminosas e forrageiras e alguns capins próprios para isso. P-ara o 
te.mpo da estiagem. pode--se ainda contar com _a palma forrageira. 
espécie bem adaptada e cultivada na regiãO e qlle, mesmo não sen
do um alimento de excelente qualidade, serve, ao mesmo tempo, 
para mitigar a fome e a sede dos animais~ --

0 reflorestamento tem um papel impOrtante na região. ten
do-se em vista principalmente recuperar a proteção das bacias hi
drográficas e as áreas já em processo de pré-- desertificição". com o 
cuidado de se usarem plantas nativas ou xerófilas. aquelas que já 
são bem adaptadas ao clima. 

Não tenham dúvidas. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
o desmatamento é o primeiro passo para a degradação total do solo 
qo Nordeste e para a aceleração do seu processo de desertificação. 
Bum erro ,Plgar que o primeiro passo para o reflorestamento deva 
ser a eliminação da vegetação já existente para substituí-la por ou
tra. Lamentavelmente, muita caatinga foi destruída em nome dessa 
nefasta crença. na maioria das vezes com o ap:>io e o beneplácito 
do Governo Federal. Não se pcxle pura e simplesmente' eliminar 
toda a vegetação existente pan se promover um replantio com es
pécies diferentes. mas devem-se cortar tão-somente aquelas espé
cies que não são produtivas, para serem substiwídas por outras 
que tenham utilidade e que sejam própriit.s -da região. 

Muito descalabro também se perpetn?u oontta a natureza, 
substituindo-se a vegetação nativa por pomãres. Em razão disso. 
uma vasta área da região está hoje totalmente devastada. em de
corrência de capinas constantes e gradagens peri6dicas. Com o 
tempo. os pomares deixaram de ser produtivos e a terra, sem vege: 
tação. ficai totalmente degradada, pois a camada fértil foi levada 
pelas chuvas, provocando ainda o assoreamento dos rios, inclusive 
do São Francisco. 

Não se trata de deixar as terras e a naOJ.reza totalmente into
cadas. mas de promover as correções que possam colaborar com a 
sua mellioria e favorecer a manutenção da umidade. sem fugir. re
pito, às caracteristicas do clima e da região. 

Por fim. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, cabe uma pa
lavra sobre a irrigação. apontada por muitos como a solução re
dentora de qualquer agriculrura. O engenheiro-agrônomo Jorge 
Coelho da Silva. na sua obra já citada. discorda frontalmente dessa 
solução. Segundo ele. noventa e sete por cento das terras da ~gião 
são impróprias para a írrigação. dada a composição do solo. O 
principal problema que tem surgido, em decorrência da irrigação é 
a salinização. que ataca implacavelmente solos antes produtivos. 

Alem disso. três outros fatores principais contra-indicam esse_pro
~·esso como adequado: absorve mão-de-obra muito reduzida. o que 
nâ1) é hom para a região: a produtividade é baixa. se comparada 
,·~m1 cultivos racionais em sequeiro e com os resultados obtidos 
t'm outros países que têm regiões semelhantes à nordestina; os 
t·ustos de produção são muito elevados. atingindo. em alguns_ ca
-;ns. patama~s trinta vezes superiores aos da cultura não irrigada. 

Conclui Jorge Coelho que "a construção de cisternas é bem 
mais importante para o sertanejo que o desvio das águas do São 
Francisco e do Tocantins ou a implantação de barrngens sucessi
\'as. por ser o seu impacto social imediato. minorando os sofri
mentos de milhões de sertanejos. em vez de atender uma pequena 
dientela elitizad.a. como a dos projetes de irrigação, Projeto Serta
nejo. Asa Branca e outros". (o.c .• pág. 61). 

No que tange à Paraiba. 5.r. Presidente, S~s e Srs. Senado
res. tudo que se disse do Nordeste aí se repete. A situação do serta· 
nejo é bem precária. O empobrecimento é geral e a: falta de pers
pectivas uma constante. demand.a.ndo. por isso. uma atenção espe
t~Ial de nossas autoridades no sentido de se proport:"ionar a esses 
brasileiros uma alternativa de vida mais digna. 

Por isso. encareço aos governadores dos Estados nordesti
nos que, unidos ao Governo Federal. encontrem uma soluçãO para 
redimir a a~cultur.t, dessa vasta_ região do sem.i-árido. Com<::~: vi
mos. as mel.bores --soluções nãO são as mais díspecidiosas nem as 
mais complexas. Por isso, nada de grandes obns, nada de soluções 
mirabolantes. nada de "reinventar a roda". Tenho certeza de que. 
com- õ concurso dos órgãos de peSquisa e de extensão rurat novas -
soluções igualmente eficientes e ecologicamente viáveis serão en

..contradas. com a fmalid.ade precípua de min~ os efeito_s da_~eca 
e melhorar a vida dos habitantes do Nordeste. E disso que eles pre
cisam. É só isso que eles querem. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR) · Sr. Presidente. Sr's e 
Srs. Senadores, não me é sempre tran{plilo subir à triOOna do Se
nado Federal p.an manifestar. de ·uma alttJra tão nobre. o descon
tentamento do País com a nova ordem político-económica mun
diaL Porém. como homem público da Amazônia. sinto-me no de
ver de assim o fazer agora:. 

Venho boje denunciar o silêncio e o descaso com que as po
tências económicas do Ocidente têm tratado os acordos f:trmados 
t'Om o Brasil no domínio da política ambiental. Refrro-me especi- ~ 
fica mente aos países que integram o poderoso Grupo dos Sete:. G-
7. sobre cuja autoridade e poder no" destino das nações ninguém 
alimenta qualquer divergência. 

Pois bem. desde que. no final dos anos oitenta. o País se viu 
'iujeito a responder p:rr toda e qualquer denúncia de crime ecológi
co em seu território. os brasileiros se sentiram coagidos a partici
par de um novo código ético-dentro do concerto das nações. 

Sem jUlgar o rp.~rito _mcn.I da coação diplomática interna~ 
<.:ion.al imposta. o Brasil se submeteu incontinentí às novas regras 
do JOgo das relações políticas com o Primeiro Mundo. Nada i.ngê
nuos. os dirigentes mundiais não descartavam em absoluto consi~ 
derar o Brasil pelos olhos do potencial econômico que suas rique
zas naturais ainda inspiravam. 

Encerrado o periodo da Guerra Fria, o Grupo dos Sete. que 
reúne em sua estrutura decisória. além dos Estados Unidos. a 
França. a Alemanha. o Japão. a Grã-Bretanba. a Itália e o Canadá. 
decidiu rapidamente adotar o tema da preservação ambiental como 
o novo paradigma civilizatório. 

Sr. Presidente. 
Mais do que nunca, o tema da ecologia se converteu, na Vi

rada da última década, em moeda de v~or muito cobiçado nas reu
niões do 0-7. Por conseguinte, toda a balança de poder no globo 
passou a conferir aos projetos de de1'P.nvolvimento econômico 
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peso substancialmeme enorme se. e somente se estivessem atrela
dos a uma consciência popularmente denominada do "verde". 

Com a inibição da camada de ozõn.io, as ameaças do efeito 
estufa apavoraram as pOpulações urbanas das grandes cidades do 
globo. O discurso sobre o meio ambiente ·gaiiliou as ruas rap1da
mente. o que resultou, naruralmente. numa nova plataforma de rei
vindicação política. 

Não é preciso lembrar que a Amazônia se tornou alvo privi
legiado no imagúiarlõ ecológico internacional. Ao extrapolar os 
requisitos míninios de um autêntico santuário da natureza mundial. 
o Norte do País se candidatou automaticamente ao cargo de gigan
tesco museu sagrado da divers.idade biológica. 

Dezenas de entidades governamentais e não- governamen
tais invadi.rnm o vasto território da região para lá ins[a(arem seus 
escritórios de representação. Prometendo projetes mirabolantes 
para preservação do ecossistema, angariaram a simpatia de uns e o 
desafeto de outros. 

No rastro e no lastro de tcxia essa expansão da consciência 
ecológica pela AmazôhÍa. os. países do Norte se comPrometeram a 
investir grandes somas de recursos na implementação dos projetes 
preserv acionistas. 

Portanto, se o problema supostamente mais crucial se redu
zisse à escassez de verbas alocadas para tal propósito.. o Brasil. en
tão. poderia ficar sossegado que tudo estaria resolvido. Seja sob o 
pretexto de cooperação técnica, seja sob o pretexto de demarcar 
reservas extrativistas e indígenas. projetas os mais amplos con
quistaram o apoio fmancelro para sua concretização: 

Sr. Presidente, na verdade, o G-7 chegou a anunciar o de
sembolso de cerca de um bilbão e meio de dólares no programa. 
cifra que espãntou a todos pelo colosSal mOntAnte de capital exCe
dente posto à. disposição do meio ambiente. 

Isso aconteceu em 1990. por ocasião da reunião de cúpula 
do G-7 realizada em Hooston. q-uando do lançamentO do Programa 
Piloto. Trata:vã-se- de um programa ambicioso cuja linha mestra 
consistíi erri defender acima de tudo a conservação das florestas 
tropicais lrasileiras. 

Àquela época, o panorama mundial não despertava qual
quer descoo.ftança quanto às sinceras intenções ecológiCas dos paí
ses desenvolvidos. No entanto, de lá para cá. cinco anos se evapo
raram pelo ar, com uma velocidade c:xcepcional dentro 9-o quadro 
de mudanças na conj.mtura internaciooat" · -

O episódio histórico da queda do Muro de Berlim signili- · 
coo, mais do que tudo. transformações estrutnr.tis no ardiloso 
mapa da geopolítica mundial. Para além de efeitos simbólicos e 
ideológicos. o flDl. dos regimes: totalitários dp Leste -íi:nplícou novo 
rearranjo de forças no complicado xadrez das relações entnl as po
têncías do Ocidente. 

Disso resultou um novo direcionamento para o capital inter
nacional excedente. Em vez de canalizá-lo para os projetos de or
dem ecológica nas regiões periféricas do globo. os integrantes do 
G-7 deslocaram o eixo de prioridade levemente para o Leste. 

Ora. estava implícita no ~de desc::lameiamento dos regi
mes comunistas do Leste uma contrnpartida fman:::eira e técnica por 
parte dos países do Ocidenle. Sob o manto histérico do Plano MarnhaU. 
a operação resgate visoo a dotar os países da Cortina de Ferro de infrn.
esttutwa básica para enfrentar a tnmsiç.ão até o Capítalismo pleno. 

Sr. Presidente. traduzindo em miúdos. esse compromisso 
ideológico com a retomada do crescimento econômico do Leste 
exigiu do G-7 a revisão de sua politica de investimentos. Isso re
fletiu de imediato no espírito auspicioso que rondava o empenbo 
do Primeiro Mundo na bandeira "verde". 

o ritmo acelerado impresso naS" primeiras-reuniões foi logo 
substituído por uma cadência mais lenta. que rapidamente se re-

~t·stJU Jt' um.:~. uh..liferen~·.a as vezes maçante. Como um ]X)OlO Joc.a
il/..JJ,~ lh· r<" Jt' um..J.~..urva Jescendenre. o envolvimento da agenda 
inLt'ITiit.. 1,mal, ,ml d assumo caiu vertiginosamente. __ 

E .ts __ pnmeJras manifestações desse afastamento puderem 
-,·:· P..ll!cLJ.mcmc •. .-(~nlpTLlvadas durante a rea.li:zação da EC0-92 no R.jo 
,jl· Jd..IJL'IJ\'. r-..;,~,Lda ~~'l!tUnidade. a imp-ensa brasileira e do exterior 
J,·,;J••h'n:aJ;.:.; ·i, • .01 i·.J•,'Jdt>t' um '-·erto z.rde "esva:riam.ento" do tema. 

N.t pau~ a. ~~- avahava que, na contramão da expectativa de 
... :-<11 ..:s d~·,·~~;ll.~ ..cm rnmo de uma. política ambiental transnacional. 
;l..i.-, :-.t: .~htn t: 1JUU.t c·oiSã senão o-Conlái]o de uma. apatia generali-
;;u.l.d L'hUt.! ,,, rll..IJ'\ ilustres çbefes de governo. _ 

A prOrna n.>:JCH~-.ão dos grandes países em assinar as Con
vcn~·.Xs S(.)hre J. Bw<.hversidade e Mudanças Climáticas correspon
deu a um romp1mento velado com os princípios inspirados na cú· 
pula. de f loustnn. Além disso. o ftasco a que se resumíu a ínofensi
~·a Carta d.1 H.iu sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente deu o 
tnm do j:'l"oX'CS-.,1 de irreversível desencantamento. 

")r. P·re:ndente. contradiLoriarilente, enquanto os projetos bi
~-ll~·raJ:. t' nJultilal.l'raJs entre o Brasil e as demais nações no âmbito 
d,, I>tvt!l"dUlJ. J'Lhl\tl tncaminhavam·se para uma fase de amadure
<'ln;r-'nl;·J . .., Ji,rx~sJ\·ão de recursos estrangeiros para implementa· 
\"io d.os ml!smvs arrefecta-se a toque de caixa. 

Cmn , 1 desfecbo desanimador da EC0~92. o Brasil se viu 
vinu.:~.lal-ente <1hanJonado. mas não recuoo de sua posição "ecolo
gJcaroente correta" de ed!l.u uma ven;ão interna e modemizad:a de 
politica ambiental. Para tanto. já havia sido convocada, nos pri
mórdios da gestão Collor, a figura eminente do professor Lutzen
berger para assumir a pasta da Secretaria do Meio Ambiente. 

Sob a égide do ilustre professor. o Ibama (InstitUto Brasilei
ro do Meio Ambiente e Recursos Nannais Renováveis) foi ergui
do com o propósito de fiscalizar, controlar e denunciar eventuais 
cimes cn~tra o patrim.ônio ecológico nacional Mais do que isso. ao 
lbarua se a..tnbutu a tarefa de administrativa e ecologicamente prop::Ke 
i:-~rir urud P' 1liti.:a de proteçã.o ambiental para o País. 

Inserido dentro de um contexto ideológico que apontava o 
de<;em·.'!vimcntn ..,ustentável como o caminho mais consistente 
r-"u-a dtcJJd.er avs princípioS de soberania politica e de crescimento 
,..nmôn.uco. 0 Pais adotou o respeito ao pat'rimônio ecofógíco 
..:-rlUl<> Unl s.J.g.raJ.~ compromisso com a narureza. 

E cvld!!nte .:~ue esse com:orom.isso Sr. Presidente o.ão 
- t}<,lUt• s~r C<mfunJid~ çorn um c~gelamento ~di~lc!-e seus_recur
~. 1s natur.J.J:-. Não se pode esi)erar do Estado brasileiro uma política 
de Luml.>am.;!nlo pauimonial tout court. 

Afi.n.tl Jt' t'Ont.as, o Brasil não esbanja um perfU econômico 
.;util-<enti!Jlli:nte autlmomo, capaz de lhe proporcionar certa como
d!..iJ.Je Jl•) trah) de suas riquezas nan.uais. A bem da verdade. tal
\ L'/ '-<..' ~~s..:onda em nossos recursos físicos nossa maior promessa 
1-h~ o.utudeteJminação. 

Não 4ue os consideremos como candidatos exclusivos ao 
;u!tc• de yualidade das sociedades. via transformação de matéria
! :llna t'lll .t(umulação de valor. Porém. seguramente. não pode· 
.... ~n~ r~ lÜW.r ai> verdades históricas que registram na potencialidade 
.!tl~ me1us nalUrais a grande fonte de riqueza das nações. 

Ag~.1ra, ü Hrasil ensa1ou e ainda ensaia, com muita seneda
dt•. ergue~ UJ<la ... :ultura ecológica, digna de capacitar nossa socie
ilil.dt· nam um engajamento ambiental equilibrado. Aos poucos. um 
moviment<l Je massa travestido na forma de consenso social sobre 
a prcservaç.ã(l du meio ambiente parece dominar a mente _e o com
purt.aweoto d0s ctJadãos. 

Cum isso. devemos interpretar que as florestas brasileiras 
mercçcm a prott'<r'.àO que bá muito lbes devíamos. mas desde que 
nossu empenho não atinja as raias do exagero e comprometa a so
l"lrevJvên .. ·lJ. da própna espécie bumana. 
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Sr. Presidente, exposto tudo isso. como evitar urna heca
tombe ambiental no planeta se mais da metade de seus habitantes 
vive em condições de miséria crónica? No caso do BrasiL como 
evitar uma exploração predatória na Amazônía se a instabilidade 
de seu processo ocupacional segue urna precária garantia de con
dições socioeconômicas a seus habitantes? 

Levantamos essas indagações na expectativa de suscitar re· 
flexões sobre o real papel dos países industrializados do None no 
rompimento do processo de transformação do discurso de equilí
brio ambiental em discurso de equilibrio económico. Ambos os 
discursos e respectivas ações deveriam necessariament.e acompa'
ohar o mesmo passo. · 

Em ootros termos. até que ponto os integrant.es do Grupo dos 
Sete podem moralmente exigir de nós uma postura ecologicamente 
cor:reta sem. na contrapartida, honrar seus compromissos f ma.nc.eiros. 
ainda que na forma de doação. com os países mais pobres? 

Esse descompasso não nos parece ingênuo, nem acidental. 
A interVenção do Banco Mundial como agente med_iador dos fi. 
nancíamentos revela Por si a indisposição da comunidade interna
cional em facilitar o acesso do Brasil aos recursos promet.Jdos. 

Não é necessário esclarecer que os critérios exigidos por 
uma instiruiç:ão da natureza do Banco Mundial para aprovação de 
projetas multilaterais obedecem a parâmetros absolutamente rigi
dos. Isso se explica porque o Banco está por defmição afmado 
com. uma lógica de análise estritamente fundada na consistênc1a 
ecooõmica e na viabilidade técnica. 

Na condição de órgão tecnocrata das relações fm.anceíras 
intemacionaís, o Banco Mundial está habituado a processos de 
empréstimo de capital para cuja aprovação exigem-se longos e mi
nuciosos exames sobre as garantias de eventuais apertes. Histori
camente. quem tem batido à porta do Banco são os países pobres 
'do Sul, a cujas voláteis economias seus diretores têm imposto nor
mas drasticameme austeras. 

Por isso, sua especialidade se inscreve demro de um código de 
conduta extremamenle autoritário sobre a liberdade de seus parceiros. 
No caso das doações e repasses do G-7 ao Brasil para assunlos am
bientais. não se pode admitir submissão de ordem igual ou maJs des
preZÍvel do que tem rctioeiramente sido com o Banco .Mundial. 

Quando se misturam operações tão distintas sob o'crivo de 
uma instituiÇão essencialmente creditícia, não se. pode esperar ou
tra coisa senão o acúmulo de obstáculos. mal-entendidos, atrope
los administraiivos. má vontade política e ignorância de oficio. 

O equívoco certamente não--e-Stá -no B~co Mundial. mas 
sim na escolha do Banco como agente de rep.asse. Se os países in-

dustrializados nutrem. de fato. tanta desconfiança em relação a 
nossa competência gerencial, então que nos comuniquem oficiai
mente do juízo e deixem de tanta protelação. para não expressar 
coisa pior. 

Sr. Presidente. independememente disso. o que inleressa 
aqui é o flagrante indiscutível de descumprimetllo de acordos seia
dos entre os sucessivos governos brasileiros e o G-7. Do monta.nte 
inicialmente empenhado para ftD.anciamento dos projetes. nem 
vinte por cento foi até a data presente liberado. 

Segundo informações colhidas junto às organizações não
governamentais que aluam na Amazônia, apenas duzentos e cin
qUenta milhões de dólares ingressaram de fato em_território_na
cional desde a promessa do G-7 em destinar um bilhão e Irieio, 
em1991. ~ ~ ~ ~ 

E o que é pior. desse valor, menos ainda tem sido concre
tamente utilizado nos projetos. A jJstificatiVa para esse descalabro 
se encontra no despreparo tanto ioU?mo quanto externo em otimi
zar o casamento perfeito entre recursos fuia..Dceiros e víabilidade 
real dos projetes encaminhados. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. enfim. tudo mcri!c~ 
uma revisão urgente. Desde os métodos de repa.~se da<; vcrhas do 
Banco Mundial para 0 Brasil até a implemcnta~·ão de uma n:foima 
administrativa do Estado. nada escapa a uma retomada dos princí
pios e meios que nortearam há não tanto temp:J assim a consciên
cia mundial sobre o meio ambiente global. 

Coorudo. acima. de qualquer coisa. é ne<essário que os p3lses 
industrializados, tão bem representados no G-7, recupc.-rem o interesse 
Pelo tema e elejam-no pauta priocí.tária na ageOOa pdítJca intemac:lonal. 

Enquanto- isso. deve o Governo brasileiro aproveitar com 
mais agilidade o conceito de des_envolvimenlo sustentável e apli
cá-lo na forma de projetas que. ao explorarem nossas riquezas_ na
wrais, revertam bes.efícios económicos para as regiões mais carentes. 

Era o que tinha dizer. 
Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Joe1 de Hollanda) · Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Estã encerrada a sessão. 

(Úvant.a·sea sessão às J6h46miTL) 

Ata da 1398 Sessão Não-Deliberativa, em 8 de setembro de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura. 

Presidência dos Srs. Epitácio Cafeteira e Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Declaro aber· 
ta a sessão. 

Sob a pr<Xeção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Valmir Campelo, 
proc<derá à leitun do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N" 558, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D0 60, de 
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1995 (n° 68, de 1995, na origem), que "Aprova o tex
to do Convênio Internacional do Café de 1994, ado
tado em 31 de março de 1994, na sede da Organiza· 
ção das Nações Unidas". 

Relator: Senador José Agripino 
Em conforinidade com o dis{X)Sto no art. 49, inciso L da 

ConstiOJ.ição FederaL o Senhor Presidente da República submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional, devidamente acompanhado 
de exposição de motivos do Ministro de Estado das Relações Ex
teriores, o teXto do Convênio lntema.cional do Café de 1994, ado
tado em 31 de março de 1994, na sede da Organização das Nações 
Unidas. 

Na exposição de motivos do Itamaraty, relata-se que o mé
rito do convênio é preservar a Organização Intemaciona.l do Café 
como importante foro de consultas sobre questões cafeeiras, enfa
tizando-se que ela tem tido uma missão exitosa ao longo de seus 
mais de 30 anos, promovendo a cooperação intemacinal entte paí
ses produtores e conSYmidores. 

Na Câmara dos DepÚtados o documento sob nosso exame 
mereceu parecer favorável nas quatro comissões temáticas onde 
foi apreciado: Comissão de Relações Exteriores; Comissão de 
Economia. Indústria e Comércio; Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural; e. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 

O teX:to do ümv6nio Intemaciona.l do Café de 1994 é deta
lhado e composto de 50 artigos em qUe vanOs-tópicos imp:ntantes 
em matéria do comércio do café tiveram bom tratamento normati
vo, sendo de se w;saltar que, pelo seu art. 7', a ürganiiãÇão Inter
naciOnal do Café, constituída em 1962, continua em existência a 
f un de gerenciar a aplicação de suas disposições e supervisionar 
seu funcionamento. através do Conselho Internacional do Café, da 

.Junta Executiva. do DiretOr Executivo e do pessoo.l. 
Não seria necessário repro:iuzir ootras cláusulas importan

tes do referido convênio, uma vez que todas elas estio em conso
nância com o seu preâmOOlo que enfatiza -seus objetivos maiores, a 
saber: reconhecer a excepcional importância do café para as eco
nomias de muitos países; fomentar o desenvolvimeoto dos recur-

te, o O Estado de São Paulo, edição desb: data (cópia anexa), so
bre a apreensão da carga transportada pelo Boeing 727 pertencente 
à Er:nptesa TCA-Tropical AirHnes, apreensão que se estendeu à 
própria aeronave. fato ocorrido na semana passada, no AerOporto 
Internacional de São Paulo; 

Considerando ser notório que a Empresa pertence ao Go
vernador do Estado do Acre, tanto assim que em seu lado dianteiro 
externo esta escrito Marmud Camdy, nome da principal fllli:ta da 
qual Sua Excelência é co-proprietário; -

Consídemndo a sagrada obrigação de transparência e mora
lidade nos fatos relacionados à Ach:ninistraçâo -Pública e aos seus 
participantes, monnente quando iovest.idos de altos postos executi
vos, como oo presente caso: 

CODSiderando a necessidade urgente de que a sociedade brasi
Ieim. ponirulmneDie a do Acre, seja devida e integralmente escla=í
da de todos os a.spec:tos que envolvem a nebJ:losa OCOIIência. 

Requeremos, nos termos do .Regimento Interno do Senado 
Federal. informações ao Ministério da Fazenda sobre os motivos 
da apreensão da aeronave e de sua carga pelos agentes da Secreta
ria da Receita Federal, bem como as primeiras investigaçõeS Sobre 
os ilícitos evenrualmente cometidos,. os resultados já colhidos pe
las mesmas e a identificação dos seus responsáveis. 

Brasilia. 16 de agosto de 1995.- Senador Nabor Jú,;jor
Senador Flaviano MeDo- Senadora Maria Silva. 

AVIÃO RETIDO É DO GOVERNADOR DO ACRE 

.. O Boeing da empresa TCA - Tropical Airlines, apreeD.dido 
no Aero~rto de Cumbica há mais de uma semana pela Receita 
Federal. e ~ ~ove~dor do Acre; Orleir Camely (PPR). --~
dente de~~· o avtão carregava 110 caixas cheias de aparelhos 
eletroeletromcos,~pneus e ootros produtos, sem guias de imPQrta
ção. Uma empresa_~f~mília 00 governador, a Marmud Cam.ely e 
Cia., é a ÍJl!dora da TCA Do coniiato de leasing. 

sos produtivos; estreitar a cooperação internacional no comércio A VJÃó APREENDIDO EM GUARULHOS COM 
do café; e, p.-omover o equilíbrio entre a produção e o =o CONTRABANDO É DO GOVERNADOR DO ACRE 
desse importante produto. 

Ante o exposto, COD.Clui-se quê o textO assinado pelo Brasil em Kássia Caiileira 
7 de julbo de 1994 merece a nossa ~ tendo _çm, _vista que também 
nós dependemos da perfo!'IIUIIl<C do café em""""' pauta de exporta- - - O Boeing cargueiro 727 da empresa TCA- Tropical Airli-

oes, apreendido há mais de uma semana pela Receita Federal, é do 
ção e carecemos da receita que pode trazer-nos pma a continuação governador do Acre. Orleir Camely (PPR). Procedente de Miami, 
de nossos programas de deseo.volvimento ~co e social. o avião foi apreendido no Aeroporto Internacional de OJ.mbica, 

Nosso veto é_, portanto, pela aprovação do presente coovénio, G Ih 110 
nos termos do anexo Projeto de Decreto Legislativo n° 60, de 1995. em uaru os. com caixas sem documentos de importação. 

Sala das Comissões. 31 de agosto de 1995.- Antônio Car· che~s de e.letroeJetr6nicos, pneus e outros produtos. A tripulação 
los Magalhães, Presidente- José Agript'nO, Relator- Pedro Si- deu a Receita um endereço falso da empresa: Avenida Rio Branco, 

156. no Rio de Janeiro. 
moo - Hugo Napoleão - Romeu Tum·a - Sebastião Rocha - Até R · 
Benedita da Silva- Geraldo Melo- Bernardo Cabral- Casil- . ~gora_ a ecetta_ DÃ? pediu abertura de inquéritO põliciãl 
do Maldaner. para mvest.Igar "O caso. Ela iodentificou Camely como dono do 

avião a partir do endereço falso, que leva o nome da capital do Acre. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expediente Documentos apresentados pela tri!'llaçio do avião permitiram desco-

lido vai à !'lb~cação. brir que a TCA adqúiriu o Boeing por meio de COiliiaiO de '----'--
Sobr-e a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre- de Miami • .__.,. com uma empresa ·, identificada apenas por três letras, IAL. 

tário em exercício, Senadot: Valmir Campelo. Uma empresa da família do governador do Acre. a Ma.rmud Came-
É lido 

0 
seguinte ly e Cia. Ltda., é a .fiadota da TCA no contrato de leasiog. 

O avião ainda está retido pela Receita Federal no aeroporto 
REQUERIMENTO N° 1.175, DE 1995 para ap..~rar evenOJ:al ilícito administrativo trilxltário. Até agora a 

Senhor Presidente. Policia Federal não fez uma vistoria técnica no Boeing. 0 ftsco 
comunicoo a ocorrência à PF, que avalia se, com base nesse comu

.con~idera.ndo informações pessoais e notícias divulgadas nicarlo, pode instaurar inquérito, ou se precisa esperar um pedido 
pelos JQma.s Correio Bra.ziliense, edição de ( 2 de agosto corren- formal da Receita. 
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A Marmud Camely tem sede na cidade de Cruzeiro do Sul 
(A C). onde: Camely foi prefeito. A empresa· t.raba..Jha em Manaus 
com transporte fluvial de carga. O assessor de comunicação do go
verno do Acre. Emilsoo. Péricles de Araújo Brasil. confirmou que 
o Boeíng é da empresa do governador. 

Segundo Brasil, o avião estaria alugado para a EquaiOrial 
Transporte Uda. de Manaus (AM), por um peliodo de 200 horas 
de vôo. e por isso o governador não teria nada a ver com a apreen
são do avião e as suspeitas de contrabando. O gerente comercial 
da Equatorial. Celso Luiz Francisconí. oegoo que tenha qualquer 
negócio car:D.- a e:mpreü. de Camely e disse que a operação teria 
sido feita com outra firma. a Di Gtegcri, -que tiimbém negou liga
ção com Cãm.ely. 

.Cclab:xou Cbico Anuljo. 

(À ~sa. P?ro d(:císão.) 

O SR. PRESIDENTE (EpMcio ~ ail'eteira) - O requeli· 
mente lido será despachado à Mesa para. decisão, nos termos do 
inciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. ofícios que seiio lidos pelo Sr. lo Secretário 
em exercício, Senador ValmirCampelo. 

São lidos os seguintes: 

LIDERANÇA DO PPR 

Brasília, 6 de setembro de 1995 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência. pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os DeputadOs -Fausto M:arteilo e 
Roberto Balestra para integrarem. respectivameJ;lte como titular e 
suplente. a Comissão Especial Mista destinada a aprecíar a Medida 
Provisória n° 1.110. de 30 de agõslo d_e 1993. qUe-·'dispõe sobre o 
Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e enti
dades federais, e dá outras provídências"- Em. substituição aos De
pulados Francisco DomelJes e Gerson Peres. 

Atenciosamente, - Dep.~tado Francisco Domelles,. Líder 
cloPPR. 

OFÍCIO N" 727/95 

Brasília. 6 de __ setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a boma de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista: Reformador- PPR, os Deputados Gerson Peres e 1\..n
tônio Jorge para integrarenq respectivamente coroo titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória na 1.111, de 30 de agosto de 1995, que ''dispõe sobre o 
número de cargos de Natureza Especial. de cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramen.to Superiores e de Funções Gt-atlficadas ex is
tentes nos órgãos da AdministraçãO Pública Federal direta. autár
quica e fundacional. e dá outras providêccias". Em substituição 
aos De?Itados FrancisCo Domelles e Gerson Peres como suplente. 

Atenciosamente, Deputado Francisco Dornell~ Líder do 
PPR. 

Brasilia, 6 de setembro de 1995 
Senhor Presidenre, 
Tenho a hopra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progmssisla Reformador - PPR, os Depltados Jair Bolsonaro e 
Arnaldo Faria de Sá para i.nlegrarem.. respectivamente como tíiular 
e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Me
dida Provisória n• 1.112, de 31 de agostD de 1995, que "cria a Gra
tificação de Condição Especial de Trabalho- GCET para os servi~ 
dores militares federais das Forças Armadas, e dá outras providên
cias". Em substiOJição aos Deputados Fnmcisco Dornelles e Ger
son Peres. 

Atenciosamente, Deputado Frandsco Dorndles., Líder do 
PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~ Serão feilis as 
substiOJiç&s solicitadas. · -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador V almir Campelo. 
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se· 

guinte discurso.) ~ Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. todos Co
nhecemos o extraordinário trabalho que o Sesi, o Senac, o SesC e o 

· Senai vêm prestando ao País nos últimos 49 anos. AlUando em to
dos os Estados. no Distrito Federal e nos Territórios, essas entida
des desenvolvem uma. enonne gama de serviços, desde o ensino 
prof:t.Ssioíiâli:zinte, visando a fonnação da mão-de-obra especiali-

-- zada. até a assistência à saúde, cultura, recreação e lazer. Tudo 
isso- é preciso reconhecer- com um padrão de excelêncía indiScu
.tivelmente de primeiro nnm.do. 

Essas inStituições, como bem sabem V. Ex"s, são entidades 
de direito privado, criadas e mantidas pelos empresários da indús
tria e do comércio, mediante contribuição advinda de uma taxa in
cidente sobre o total da folha de pagamento-dos empregados. Os 
recursos decorreni.es dessa taxa são geridos sem qualquer depen
dência dos poderes públicos, mas têm sua aplicação flsca.J.iz.a.da 
pelo Tribunal de Contas da União. E sabe-se que tais entidades 
realizam obra de la! mérito-que acabaram se tornando modelo para 
diversos países em desenvolvimento. 

O Senai e o Senac. vinculados nacionalmente à Confedera
ção Nacional da Indústria e à Confederação Nacional do Comér
cio, e nos Estados às Federações da Indústria e do COmércio. mao
têm cursos profissionalizantes com elevado padrão de excelência, 
atendendo. as duas entidades, a mais 3 milbl:es de alunos por ano 
e exercendo com eficiência e objetividade a missão de formar e 
encaminhar mão-de-obra especializada para o comércio e para a 
indústria de tcxio o País. 

O Sesc e o Sesi. também vinculados aos sistemas CNC e 
CNI. estão desempenhando o importa:nte papel que lhes cabe de esru
dar, planejar e executar projetas que contribuam diretament.e para o 
bem-estar social dos empregados no cométcio e na indústria. 

Essas entidades auxiliam o comerciário-e o industriário a re
solver os problemas bâsicos de sua existência. através da alimenta
ção fornecida pela rede de restaurantes distribuídos por todas as 
capitais; de serviços de saúde que inchlem assistência pré-nupcial, 
pré-calai. pediatria. clínica médica. oftalmologia. raios X. etc, além de 
prognun.as de recreação e lazer, desenvolvidos nos diversos cenlros de 
recreação instalados em todas as unidades da Federação. 

Cito, a propósito, o festejado Programa ''Nossa Sopa", de
senvolvido aqui pelo Sesi do Distrito Federal, que distribui 5 mil 
pratos de sopa por dia às entidades carentes. O "Nossa Sopa", Sr. 
Presidente. já recebeu reconhecimento internacional: a Câmara 
Americana de Comérci<:io reconheceu como de "inegável relevân
cia comunitária''. 
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Pois bem. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. eSse traba
lho que vem sendo realizado com objetiVidade e eficiência, sem 
qualquer entrave burocrático, precísa ser mantido e incentivado. 
Digo isso, pon:p.1e, volta e meia. um ou outro "iluminado" da Re
pública aventa a possibilidade de extinção do Senac, Sesc, Sesi e 
Senaí, o que, além de demagógico, 6-WX!A-....,..tada tolice. 

Mais do que nunca, Sr. Presidente, na economia de mercado 
que se pretende ver consolidada no Brasil, é preciso deixar o setor -
privado gerir instrumentos válidos e ettcientes como o Sesc, Se
nac, Senai e Sesi, que já conquistaram a a.dmiraçio e o respeito da 
J'OI'Ilaçáo brasileira. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O-SR. VALMIR CAMPELO-- Ouço V. Ex' com muito 

prazer. 
O Sr- Nabor Júnior- Nobre Senador Valmir Campelo, é 

da maior oportunidade o pronunciamento que V. EX • faz em defe
sa da preservação do Senai. do Seoac, do Sesi e do Sesc, entidades 
ligadas à Conf~ Nacional da IDdústria, à Coníedemção Na
cional do Comércio e às diversas federações que funcionam nos 
Estados. São entidades mantidas através da contribuição da indús
tria e do comércio, não dependem basicamente de recursos do Go
vemo_para funcionar, embora. se alegue, para justificar sua extin
ção, que elas acarretam uma despesa maior na contribuição previ
denciária das empresas brasileiras, o que é falso_ Ora. se as empre
sas contribuem pora manter aqueles importantes serviços e isso 
não causa qualquer ônus ao caixa do Governo Federal, nem aos 
Governos Estaduais, caberia, evidentemente, aos órgãos que con
tribuem para a sua manutenção, a decisão de propor a sua extinção 
otJ não; nunca ao Poder Públioo. Na verdade, Senador Valmir 
Campelo, tanto o Sesi/Senai como o SesdSenaC--riaa.ntêm vários 
serviços de treinamento e assistência aos industriários, e aos co
·merciários :::e V. Ex• se reporta muito bem no seu pronunciamen
to: assistência médica e hospitalar aos seus beneficiários. bem 
como assistência educacional; apoio para a formação de profissio
nais nas diversas áreaS, etc. No meu Estado. o Acre. p:>r exemplo. 
há escolas profissionalizantes do Seoai e do Senac, que tc!m forma
do várias gerações, colocando os nossos jovens no mercado de tra
balho habilitados ao desempenho de profissões, como marcenei
ros, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, etc, suprindo, assim, a au
sência do Governo, que não tem escOla profissionalizante. Apenas 
em um outro Estado encontramos escolas técnicas para a formação 
de estudantes a nível de segundo grau, com ctirsos profis_sionali
zantes. No entanto, o Senai e o Senac vêm fazendo -iSso, além de 
proporcionar lazer, inclusive oferecendo colôn.ias de férias em vá· 
rios estados, para que, nos períodos legais Oe descanso, os traba
lhadores possam freqüentá-las. Esses órgãos prestam, portanto, 
um relevante serviço ao País. E, na medida em que forem extin
tas essas escolas, cancelados esses servíços prestados pelas en· 
tidades, o Governo Federal terá o dever de assumir tais encar
gos destinando, evidentemente recursos para a sua manutenção. 
De modo que desejo me associar a V. Ex• oa defesa e manuten
ção tanto do Sena i como d_o Senac. Não acredito que essa medi
da venba a se efetivar, porque estaremos aqui. no Congresso 
Nacional, atentos para votar contrariamente a qualquer iniciati
va tendente a extinguir tanto o SENA! como o SENA C. entidades 
man1id.as pelas Confederações Nacionais da Indústria e do Comér
cio. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Nabor Jú
nior. fico muito gratO-pe_Iã inlervenção de-V. EX.-. Realmente, oSe
nai, o Senac, o Sesí e o SCsc, todas essaS eiitidades prestam um 
grande serviço às cõtllllD.Ídades onde estão instaladas. V. Ex• foi 
um brilhante Governador. do Estado do Acre, tendo sido agora 

reeleito, pela segunda vez. ao Senado da República.. graças ao tra
balho que desenvolveu naquele Estado. Tenho absoluta certeZa de 
que o testemunho prestado boje por V. Ex• no Plenário do Senado 
Federal é em função do trabalbo desenvolvido por essas entidades, 
que certamente o ajudaram no seu govemo. 

Essa questão não só diz respeito à parte de =reação. ao lazer, 
à parte social desenvolvida por essas entidades, mas, sob<oludo, ã ca
pacitação das pessoas, por- meio dos rursos profiSsiooaHzanres. 

Aqui_ no Distrito Federal con.st.atamos um número beiD. sig
niftcativo de dese.rnpn:gados. Hoje. existem em Brasília, aproxi
madamente, 140 a 150 mil desempregados. No entanto, algumas 
empresas, indústrias, estão sempre procur&...ldo pessoas. por meio 
dos jornais, para trabalharem em funções mais especificas, Do que 
encontram dificuldades, em virtude da não formação da mão-de
obra especializada para uma determinada função. E o Senaí, o 
Sesc, o Senac e o Sesi, todas essas entidades, de modo geral. pres
tam esse tipo de trabalho, proflssio~zando essa mão-de-olxa tão 
necessária ao mercado. 

De for:ma que defendo essas entidades porque também fui 
administrador - Prefeito de três cidades, aqui. oo Distrito Federal -, 
tendo trabalhado com as mesmas nessas ca:iiunidades nas quais 
prtstei serviços, por dezesseis anos seguidos, constatando, me
clianf.e trabalho profícuo, sério e transparente, os serviços que pres
tam ao nosso País. 

Agradeço a V. Ex• e incorporo as suas palavras ao meu pro
nunciamento. Tenho absoluta certeza de que oessa revisão, nessa 
remessa de propostas que o ExeCUtivO está -e-Dcam.inbando aõ Con
gresso Nacional para exame, todos nós estaremos de mãos dadas, 
-defendendo essas entidades, por ser de inteira justiça para o nosso 
Pais. Muito obrigado a V. Ex•. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo a 

palav_ra ao nobre ~enador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÍJNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. há ID.ais de dez 
dias, a capital do Acre. Rio B:ranco. está submetida a um racionamen
to de comb..istíveis. famndo rom que as atividades ecoo.ômieiS de • 
tcxio o Estado se ressintam da falta dos derivados de petróleo. 

Já quando estive em Rio Branco, na semana passada. pude 
constatar pessoalmente a quantidade enorme de veículos que for· 
mavam fllas ao lado dos fX'SlOs de serviço. em busca, princiPal
mente, de gasolina. 

A situação do Acre é peculiar, fX'rque o combustível para 
suas cidades provém de Manaus, levado em barcaças, na éJX>C& 
das cheias dos rios. até os portos dos diversos municípios, incluin
do-se aí a capital, Rio Branco. Porém, na presente época da estia
gem, os rios da região não ofe~ condições de navegabilidade-. e 
esse suJXimento se faz aJiavés da base da Petrol:ris em Pato Velho, a 
qual é abastecida pela refmaria de Mana.us, sendo que o li'éi.OSpOl1e é 
feito pelo rio :Madeira até chegar a Porto Velho. Dessa cidade, por meio 
de carros-tanques, o combustivel é mandado para Rio Branco e·ou
tros municípios que ficam nas proximidade da capital acreanã. 

Informações que cbe_garam recentemente ao meu con.P:eci
mento dão conta de que o rio Madeira também está com o nível 
~-sua~ águas bastante baixo, dificultando_ a navegação e, conse
qüentemente, o transpone de combustível para a base que a Petro
brás mantém em Porto Velho. Em clecorrfulcia disso, estamos s~ 
fl:cndo essa crise no abastecimento de gasolina e, provavelmente, 
hoje também já se faz sentir uma redução no fornecimento de óieo 
diesel para os veículos pesados, ônibus e para as usinas que produ
zem energia eiétrica na região. 
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Há cerca de três dias. venho tentando manter contalO com o 
Presidente do Departamento Nacional de Combustíveis, a fim de 
me inteirar das providências daquele órgão para solucionar o pro-. 
blema mas não consegui., pois o seu gabinete infonnava que S. s• 
estava reunido com o Ministro de Minas e Energia. 

Não sei. oficialmente, quais sio as causas desse desabaste· 
cimento de combustível ao meu Estado. Presumo, apenas, que seja 
em decorrência do be.ixo nível das águas do Madeira e dos demais 
rios que cortam a região. 

No entanto, o Departamento Nacional de Combustíveis está 
na obrigação de esclarecer e adotar medidas alternativas para su
perar essa. crise, que já dura mais de dez dias. Poderia, por exem
plo, deslocar caxros-tanques da base de O.liabá para Rio Branco e, 
se isso não for possível, da Refma.ria de Paulínia, no interior de 
São Paulo, a fim de que a cidade de Rio Branco e outros municí
pios do Acre não venham a sofrer colapso total no fornecimento 
de combustíveis, pois isso causaria incontest.avelri:tente gmrides 
prejuízos, também pa.m o setor elétrico e, ~~ep.temente, po
deria paralisar as prinCipais '3tividades do Estado. 

Recordo que. quando exercia o Governo do Acre, no perio
do de 1983 a 1986, enfu:Dtamos crises idênticas, com a falta de 
combustível para o suprimento normal das usinas de energia, dos 
veículos, dos ônibus etc. Ficamos v-árias vezes sem energia nos 
hospitais, nas escolas, nas repartições, Da indústria e oo ca:nércio, 
paralisando, assim, quase todas as atividades econôm.icas do Estaw 
do~ O Palácio do Govemo e a residência oficial do Governador 
também forun atingidos pela crise de energia. fato que chegoo a 
receber destaque na imprensa de todo o Pais, a ponto de a revista 
Veja enviar rima jomiilista a Rio Branco para fazer o registro-da 
situação e de suas repercuss.i)es. 

Aproveito a oportunidade pua formular um veemente apelo 
ao MiDistério de Minas e Energia. mais diretamente ao Departa
ment.o Nacional de Combustfveis, ãTJID. de que se encontre uma 
solução rápida para o problema, de modo a que Rio Branco não 
paralise suas atividades normais. Filas enormes de veicules estão 
se formando aos postos de gasolina, visando a abastecê-los. sem 
sucesso. As pessoas às vezes, ficam quatro horas nessas ftlas porw 
que há pouca quantidade de combustível chegando a Rio Branco, 
insuficiente para atender a todos. 

Espero. pois, que as. autoridades federais e estaduais encon
trem uma solução para o problema, que não pode perdurar por 
mais tempo, sob pena de provocar verdadeiro caos no meu Estado. 

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) • Gostaria de 
convidar o Senador Francelina Pereira. menos jovem do que eu, 
para assumir a Presidência, de acordo com o Regimento Interno, a 
flnl de que faça a leitura de algumas com.unicações ao Plenário. 

O Sr. Epitácio Cafoteira deixa. a cadeira da presi
dência, que i ocupada. pdc Sr, Franceiino Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Francelioo Pereira) • Encerrou-se 
quarta- feira passada o prazo para apresentação de emendas ao Pro
jeto de Lei do Senado n' 63, de 1995, c~e·autoria do Senador Pedro 
Simon, que estabelece a revisão obrigatória da Declaração do Im
posto de Renda dos detentores de cargo eletivo w diretivo na Ad
ministração Pública e dá outras providências. 

Ao Projeto foram oferecidas emendas que vão ao exame da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

São as seguintes as emendas apresentadas: 

EMENDA N"2- PLEN 

Dêwse a seguinte xedação ao art. 1°, caput, do Projeto: 

"Art. 1' A Secr.taria da Receita Federal realiu
rá, anualmente, a revisão plena e comparativa das Declaw 
rações do Imposto sobre a Renda e dos sinais exteriores 
de riquez.a dos detentores de mandato eletivo, nas esfe
ras da Uniio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, bem como dos dirigentes partidários, sindicais, 
de confederações, federações, associações e de tcx1oo os 
servidores públicos federais, estaduais e nnmiclpais. in
clusive militares." 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no ca .. 
put deste artigo, a revisão das Declarações de Imposto 
de Renda e a análise e comparação dos extra101 e movi
mentos de contas dos servidores da SecretariA da Receita 
FederaJ seJ:io feitos pelo Tribunal de Coou.< .h União." 

Justificação 

A presente emenda t:Rtende incluir os dirigentes sindicais, 
de confederações, federações, associações e, de um modo gemi. 
todos os servidores públicos, civis e militares, entte aqueles que 
devem ter as suas declarações de imposto de renda tam.tém revisw 
tos pela Secretaria da Receita Fedexal Isso em razão da relevância 

-dos cargos e dos valcxes fmanceiros que eventualmente guardam e 
administram. - -

Ante o exposto. solicitamos o apoio dos nobres colegas para 
a aprovação da presente emenda. 

Sala das Sjossõeo, 8 de setembro de 1995.- Senador Carlos 
WD.son. 

EMENDA N"3- PLEN 

Adite-se o seguinte artigo ao projeto, dando-lhe a numera
ção devida: 

"Art Aplica-se o disposto nos arts. 1 o e 2o desta 
Lei aos servidores civis e militares. 

Parágrafo único. Para os fms do disposto no ca .. 
put deste artigo a revisão das Declarações de Imposto 
de Renda e a análise_ e comparação dos extratos e moviw 
mentes de cOQ_tas dos servidores da Secretaria da Re!~:eita 
Federal serão feitos pelo Tribunal de Contas da União." 

JustifiCIIIçãO 

Com a presente emenda pretendemos incluir os servidores 
da Secretaria da Receita Federal entre as pessoas que terão as suas 
declarações de rendimento e ex.tratos de contas analisados. Deve-
ras. parece-nos que os servidores vinculados à Receita devem ter 
suas contas e declarações de rendas também fi se a ljzados. Isso para 
que não pairem dúvidas sobre a lisura e a correção com que agem 
esses servidores. 

Por outrc lado,_nesse caso o acompanhamento e a fiscaliza
çâ0 obviamente não poderão ser feitos pelos próprios funcionários 
da Secretaria da Receita Federal, mas por servidores de outro ór
gão. para que não haja alegaçOOs de favorecimentos. E o _6I:gão 
que segundo nos parece melhor se adequa funcionalinente a essa 
tarefa, por analogia. é o Trih.uia.I de-Contas da União. 
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Ante o exposto e tendo em vista a relevância da matéria, so
licitamos aos nobres colegas o devido apoio para a aprovação desM 
ta proposição. -

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1995. - Senador Carlos 
Wilson. 

EMENDA N" 4- PLEN 

Acrescente o seguillf.e artigo ao Projeto, dando-lhe a mJme

ração devida: 

''Art. A escolha do Secretário da Receila Federal 
será previamente aprovadã pelo Senado Foderal.11 

Justiftcação 

A Constiwição Federal de 1988 eslabe1ecCii. no Seu art. 52. 
Ill, f, que a lei deteiii!inará que titulares de cargos públicos pode
rão ter a sua escolha subme:ti.da previamente ao Senado Federal. 
Nesse sentido, a presente emenda aditiva objetiva fixar que o 
nome do Secretário da Receita Federal será apreciado, antes da 
respectiva nomeação, pela Casa da Federação. Com efeito. em ra
zão da alta relevância do cargo de <l:lefe da Receita Federnl para o 
País e da necessidade de que o 5ell ocupante seja pessoa reconhecida-

mente capaz e de repJtação ilibada. i.r:np3e-se que o nome da pessoa 
designada para tal função seja aprovado pelo Senado Federal. 

Solicitamos, pois, o apoio dos nobres colegas para a apro
vação da emenda ora justificada. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1995.- SenadorJoel de 
HoDaoda. 

(À Comis3éio d~ Constituição, Justiça e Cidada-
nia.) 

O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) A Presidência 
lembra ao Plenário que o Senado ~i:z.ará. na próxima terça-feira, 
dia 12, às ll :00 borns, Sessão Especial destinada a comemorar o 
nonag6simo terceiro aniverSário do ex-Presidente Juscelino_ Ku
bitschek de Oliveira, nos iCrmo& do Requerimento n° 1.079. de 
1995. do Senado< José Roberto Arruda e oull:O< Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) . Nada mais ha· 
vendo a tratar, a Presid&cia vai encemu' a presente sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levansa-se a ..sessão às (f)h35min) 

Ata da 140S Sessão Não-Deliberativa, em 1.1 de setembro de 1995 
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, José Eduardo Dutra e Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -· Declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário em exercício, Setiador VahDir CaiD,pelo, 

procederá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

.. Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
N• 293,· de -1995 (n• 944'95; na origem), de 5 do corrente, 

referente- a:o Projeto de Lei n° 5, de 1995-CN, que autoriza o Poder 
ExecutivO i abrir ao Orçamemo FiSCã.l da União crédito suplemen
tar no valor de três milhões, quinhentos e oitenta e três mil e qui
nhentos reais, para os fms que especifica. -SanCionado e transfor
mado na Lei n° 9 .090, de 5 de setembro de 1995; e 

N" 294. de 1995 (n• 945/95. na origem), de 5 do com:nte 
ano, refereme ao Projeto de Lei n° 10, de 1995-CN, que autoriza o 

Poder Exerutivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Uniio. em favor 
do Ministério da Educação e do Despono, cr6dito suplementar no 
vaJor de cento e oi~nta e quatro mil, novecentos. e setenta e três 
reais, para os fms que especifica, saaciooa.do e tzansfcnnado na 
Lei n•9.09l, de 5 de setembro de 1995. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 279/95, de 8 do OOI:rCDte, comunicando a rejeiçio do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da. Câmara n~ 91. de 
1990 (n• 1.480/89, na Casa de origem), que dispõe sobre os Juiza. 
dos Especiais Civeis e Criminais e ·dá Outms providências. 

(Projeto enviado à sanção em 8 de setembro de 1995) 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • O expediente lido . 

vai à ?Jblieação. 
A ~sidência recebeu a Mensagem D.0 292. de 1995 (u0 

943/95, na origem), de 4 do ooneme, pela qual o Senhor Presidcnle 
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da Repdblica encaminha.. nos tenoos do § 1'0 do an. 6° da Lei D0 

7.71!, de 22 de dezembro de 1988. reWório a= da Retnruição 
Adicional Variável - RA V, referente ao primeiro semestre de 
1994. 

A matéria vai à Comissão de Fiscalização e Controle e, em 
cópia, .à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnicx) ·A Presidência rece
beu a Mensagem n• 295. de 1995 (n' 946195, na origem), de 5 do 
corrente, pela qual o Senhor Presideote da República comunica 
que se auselllará do Pais no periodo de 13 a 22 de setembro, parB a 
realização de visitas oficiais ao Reino da Bélgica e à União Euro
péia. e de Estado à República Fedenl da Alemanha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - A Presidéncia reoe
beu a Mensagem n• 296. de 1995 (n' 941/95, na origem), de 4 do 
commte, pela qual o Senhor Presidente da. República encaminha o 
demonstt3tivo das emissões do real relativo ao mês de julho de 
1995, as razões delas detetm.inantes e a posiÇão das reservas imer
nacionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comi:osão de Assuntos Econômloos. 
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - Passa-se à lista de 

oradcxes. 
Concedo a palavm ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂ.>IT ARA (PSDB-CE. Pronuncia o 

seguinte disairso. Sem revisio do omdor.) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores. os principa.is jornais do Pais, nos últimos dias, in
clusive os de hoje, comentaram com muita intensidade a nova pro
posta de lei eleitoral para 96, que deveni entrar em votação na CA
mara esta semana. 

Sempre partil.bei da idéia de que o Govemo Femando Hen
rique ainda é um govemo dentro dos m.axros da transição dcmo-
crá.ti.ca. transição longa e acidec.tadri., porque nesse meio tivemos. 
inclusive, a morte de um presidente que não chegou a ser emp:>S
sado. mas, de qualquer forma. creio que O Senhor Presidente está 
ooocluindo este processo de lransiçio. E as últimas póginas da 
t:ransição seriam escritas, no meu entendimento, por uma oova leí 
eleitoral e uma nova lei dos partidos politicas. . 

A Cimara dos Depulados, durante longo tempo, debruçou
se, aln.vés de uma comissio especial. no exame dessas duas maté
rias. Esperávamos que dali satSsem própo51As que pudessem abrir 
uma nova perspectiva tanto para os partidos politicas como para as 
futuras eleições. No lugar de uma lei a cada eleiÇão. uma lei per
manente - a alteração do Código Eleitoral ou o que fosse. 

O própriO Tribunal Superiór Eleitor-al convocou }lri...., es
pecialistas, professores universitários e elaborou uma proposta, 
elllllogue pessoolmente pelo Ministro do Superioc Tn'bunal Eleito
ral, Sr. Ministro Carlos Velloso, ao Presiden"' do Senado Federal, 
Senador Jo~ Samey. No entanto, at6 onde pude ver, as eíJas leis 
deixam muito a desejar. Av~-se muíto poucO em :relaçio ao 
aprimoramento dos nossos costumes politicas no que se refere às 
leis e garantias do processo eleitoral O Brasil tem tudo para pos
suir um lx>m sistema eleitoral e politico:-o lli8.i.õr colégio eleitoral 
do mundo, considerando que o nosso voto ~ ainda obrigatório; am
pla. liberdade de orgonizaçio de partidos políticos. o que assegura 
a manifestação das minorias e das diferentes ideologias políticas; 
voto facultativo até aos dezesscis anos; acesso dos partidos politi
cos, garantido pela lei, aos meios de comunicaçio ~ a televisão e o 
ridio. · 

O que nos falta é, de um lado, ~zir a pn:sença do poder 
económico e do uso da máquina administrativa Estadual Munici
pal e Fedem! na ooodução das carnpmhas politiCas, d.turpando a 
vontade eleitoraL Per último, algo que yequer muito mais tempo, 
que é justamente preparar melhor o nosso eleitor, pois a sua gran
de maioria é formada por pessoas que têm pouoo discernimento, 

pouca infonnaçâo. pouca- culwra, pouca instrução. Mas essa corre
-ção nós só vamos obter com o tempo. Algumas dessas exigências 
para o aprimoramento do processo democrático dependem direta
mente de nós. Poc isso que', de certa manei:rã. considero-me frus
trado - e Jogo em seguida direi o porqué - com essas duas produ
ções, vamos chamar assim. da Câmara dos Deputados: uma refe
rente aos partidos p:>líticos, que, inclusive. serií eDC3niinhadi à 
sanção Presídencial, e ooixa. que é a Lei Eleitoral. que virá oc eXI.
me do Senado. Espero que aqui possamos corrigir algumas dessas 
defici!ncias que estio sendo apont:ãdas, de maneira até ironica, 
pela imprensa. 

Na edição de sexla-feirn da Folha de S. Paulo, há uma de
claraçio atribuida ao empresário Paulo César Farias em que -ele 
diz que a próxima eleição vai ser uma. fesla, porque, realmente,- os 
controles sobre a. aplicação de teali"SSS fmanceíros ri.ã. eleição a Se
rem aprovadas, as propostas que estio no projeto de lei. são reãl
mente mínimos, de maneira a pemritir uma ampla utilização de re
cursos, nio digo nem à margem da Iei porque permitida pela lei. 
mas sem que se possa ter nenhum conhecimento da origem e do 
volume desses recursos, bem como onde eles serão empregados. 

OS<. Epitaclo Cafeleira- Permite-me V. Ex' um apane? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o aparte a V. 

OS<. Epitaclo Cafeteira- Nobre Senador Lúcio Alcánla
ra. nós vivelll06 mJma ficçio politica, mJma ficçio de partidos po
Kticos, pcxque, após a .-.demoaatizaçio do Pais, os partidos que 
até enlio lutavam. uns pela manutenção do status quo e cutros 
para que houvesse eleição direta, a partir daí não tivemos nem-iim 
perfu fUosófici> oo algo que V. Ex' possa imaginar que una parti· 
dos pofitioos. Temos agremiações ruja verdade está na base. Sabe

- mos que o nosso eleitor Conhece as peSsoas:As aipulas dos pãrti
dos não conhecem ou fazem de conta que Dio oonbecem. Enquan
to o eleitcr seleciona o seu representante. a cúpda partidária pro.. 
cura a iDchação p!Utidária. procura a gprdura partidária e nio a 
ideologia, e nio o que é a ess&lcia de cada represenlante do Con· 
gxesso. Enüic, eases partidos grandes. quando quiserem agom fa. 
=a Lei das Eleições e proibir a coligação pam eleição proporcio
nal, chegario à oonclusão de que exiS!em Estados onde os gxandes 
partidos só elegem deputados por força das ootigações; que as co
ligações não beneficiam apenas os peqleDOS partidos. mas beoefi
ciam grande porte de parlamenlaies dos gxandes partidos. Na reali
dade. nio parliDlOS parB pensar na: fonnaçio dos partidos. Vem ai 
uma eleiçio. e o que é o titulo de eleitor? Um molambo. Que iden· 
tificação se pode fazer de um eleitor a partir de seu tíllllo? Nenhu
ma. Qualquer pessoa pode chegar com aquele ti!Uio e votar. Já 
pensamos em informatizar a vota.Çi.O; se há. uma fraude informati
zamos a fraude. pa:que não houve o cuidado de saber se o eleitOr 6 
realmen"' aquele que estA ponando o !Í!Uio eleitoral. lú\ necessida
de de comoçarmos do principio, do uro, olhando primeiro o que é 
o lf!Uio de eleitcr, garantindo a verdade eleiloral. f"""""' com que 
os pruos parBjulgamento do& n:cursos fluam rapidam<nte. Temos 
que cuidar, nobre Senador LúciO Alcintara. de saber o que é um 
partido, como deve ser um partido, se vamos ter partidos nacio
nais, quando sabemos que a realidade é bem ootra. Sabemos que 
um grupo de um mesmo partido em dois Estados Iep«Selllam 

ideologias totalmente diferentes. Entio. assusto-me ao ver que es
tamo& navegando IDJm navio sem bl.íssola partidária, sem saber 
pora oode vamos, sem saber como Va.D.lOG trocar de tumO para en
contrarmos o norte da na;sa navegabilidade. Tudo mais que se 
disser não passa de ccnvers.a.. Sei que V. Ex_• está interessado em 
que se encontre uma f6nwl.a para sanear essa siwação. mas não 
estou vendo nenhuma possibilidade disso enquanto não chegarmos 
a conclusões tais corno: quem está votando? Que paitidos temos? 
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Quais as propostas desses partidos? Essas respostas são necessá
rias para que o povo realmente entenda que o parlamentar está de
fendendo uma bandeira. Na realidade, cada parlamentar aqui de
fende suas próprias bandeiras, decorrente do que foi sua vida poli
tica no seu Estado. Parabenizo V. Ex• pela luta que está tendo na 
busca de encontrar algum resultado nesse desespero que é a feitura 
da Lei Eleitoral para as elei#s: do pi6ximo ano. 

O SR. LOCIO ALCÂNTARA - V. Ex'. Senador Epitacio 
Cafeteira; lembrou outro aspecto da questão eleitOtal, que é justa
mente a fraude. Vejam que essa lei chega a propor que a indicação 
dos mesários seja feita pelos partidos políticos, o que fez o Minis
tro Carlos Velloso- pelo menos é o que está nos jornais de boje
afii'IIlllr que se trata de colocar o cabrito para tomar conta da horta. 
Vamos voltar à sibJação da República Velha, com aquela eleição 
que não tiDba um mínimo de segurança, de cooflabilidade quanto 
ao seu resultado? 

Por outro lado, pensa-se agora em omitir o nome dos doa
dores para as campanhas. Mantém-se o mesmo pe~tual de 2% 
sobre o faturamento da empresa, como era na eleição para Presi
den"' da República - aquelas forun eleições gerais. de Deputados 
Estaduais a Presidente da Repúbüca, essa vai' ser uma eleição mu
nicipal -; el.imina-se a exíg&.cia de conta para movimentação de 
recursos de campanha. para municípios com até 200 mil eleitores. 

Há realmente uma série de dispositivOS aqui que não cami
nham no sentido de garantir o melhor resultado, a confWlça no re
sultado eleitoral. Permite-se, assim, uma in~ncia muito maior e 
descontrolada do poder econômico sobre as campanhas e, conse
qúentemente, sobre o resultado eleitoraL 

Há outros detalhes. Por exemplo, o projeto autoriZa- a cola
gem de cartazes nos postes de iluminação pública. VaJe dizer que 
o próprio conceito de patrimônio público aqui está sendo afeiado, 
"está sendo alcançado. De mmeint. geral. é proibido colocar esses 
cartazes em prédios públicos, ou seja, em tudo que diga respeito 
ao património público como são os pos"" de ilumimçio. 

Enfun. Sr. ~sidente. há uma série de alterações que cami
nham justamen"' na c:ontraiilW daquela tend&!cia, isto é. de ter
mos um processo eleitoml mais transparente, um processo eleitoral 
com. maior clareza., de maior conhecimento pql:ilico.,, 

Vejo que tramita, aqui, no Senado - nós que somoS da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania sa~os disso. e está 
presen"' o Senador Roberto Roquião •• um projeto de autoria do 
Senador Pedro Simon. determinando co=ção IDUal, poc parte da 
Receita FederaL sobre declarações de Imposto de Renda doo de
ten~s de mandato eletivo. Essa lei eleitoral para 1996 desobriga 
o candidato a declarar os bens. Evidentemalte Dia podemos acei
tar isso. V amos aguardar • votaçio da Câmara. O projeto vai cbO
gar aqui no Senado, como sempre, na und6cima hora, porque a 
Constituição estabelece que nio se pode fazer alteração da Legis
lação eleitornl menol de um ano antes da dcflagraçio do processo. 
e novamente nos defrontaremos aqui com essa realidade. Há ne
cessidade de elimin:az:mos algumas dessas excrescências que estão 
aqui e, ao mesmo tempo, temos IXJUOO prazo para aprecúnmos o 
projeto. . 

O Sr. Caslldo Maldauer- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço com prazer o nobre 

Senador Casildo Maldaner. 
O Sr. CasDdo Maldauer- Senador Lúcio Alc.intara. gosta

ria de conmngar oom a precxupação de V. Ex-. haja viSii que no 
momento em que o projeto chega a esta Casa e nós o reformamos, 
o mesmo volta para a Cimam, passando a existir um prazo para 
que essa legislação entre em vigor em função da eleição do ano 
que vem. Se nio estou equivocado, esse prazo termina em 2 ou 3 
de ootubro próxmo. Portanto. hã pressa. Gostaria, ainda. de infor-

mar a V. Ex• que vou abordar um tema. logo em seguida, em que 
sugiro que as Comissões Permanentes desta Casa acompailhem 
antecipadamente as propostas que tramitam na Câmara, a fim de 
que não venham a ocorrer problemas dessa natureza, pois isso nos 
preocupa muito. Outra questão que também me preocupa. Sena
dor Lúcio Alcântara, diz respeito àquilo que V. Ex• diz, ou 
seja, que, segundo a proposta, os partidos políticos ficariam en
carregados de indicar os mesários, poiS, de acordo com a legis
lação em vigor, os partidos poüticos indicam os fiscais para 
acompanhar a apuração. Como nio sei bem como é a legislação 
atual, poderiamos, talvez, estipular um prazo de 30 dias antes 
das eleições para que a Justiça Eleitoral informasse aos parti
dos políticos a lista dos mesários. Caso algum deles seja COnsi
derado abertamente vinculado a esse ou àquele partido, poder
se- ia pedir a impugnação da sua convocação. Essa seria. no 
meu entender. uma medida coerente, pois se houver algum me
sário suspeito, os partidos poderiam impugnar a sua convoca
ção em tempo hábil. Entretanto, sei é como V. Ex• está dizendo, 
se assim está proposto pela Cimara, vai gerar um problema sé-
rio para todos nós aqui no Senado. --

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex' aboidou em sai 
aparte um tópico que também tem-me pre<XUpado. Inclusive pro
pus, para ser votada numa das próximas sessões, a criação de uma 
comissão especial pua começar a analisar as propostas de regula
ção das emendas constituciOnais que votamos. Desde que aqui 
cheguei bem como V. Ex• e tantos outros que aqui se encontram 
no plenário, temos assistido a essa vefua história:. o Senado só é 
chamado a se pronunciar no último momento, havendo sempre 
aquela invocação da pressa, da urgência, do inte~sse e da essen
cialidade do tema para o País. E nós, Diuitas Vezes, conlrai1iiido 
nossas pr6prias convicções, somos obrigados a aprovar o texto da. 
Câmara sem modificação. 

A comissio que propus teria justamente essa fmalidadi Vi, 
aqui, que muitos Senadores aprovaram propostas de emenda -coos
titucional, mas estio muito -interessados na natureza regulatória 
dessas emendas. em que podetão con"'mplar suas pn:ocupações 
quaD:to à presença. à natureza, à açio que o EStado teri. em relação 
a teleconmníca.ções, ao peLióleo; à navega.çio de cabotagem., e as-
SÍm por dian"'- -

Portanto. a pn:ocupação de V. Ex'- acredito -é a mesma de 
todo o Senado. Todavia, ainda nio conseguimos ca:porificar-uma 
proposta que realmen"' agualhe essa noosa preocupaçio. que é 
justa. legitima e para a qual devemos perseguir uma soluçio. 

O Sr. Valmlr CAmpdo -l'mmte-me V. Ex'um t~parte. no
~Senador Lúcio Alcintara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex' com prazer. 
nol:re Senador V a1mir Campelo. 

O Sr. Valmlr Campelo - En queria apenas-pamberiizá
lo. V. Ex• realmente traz um tema bastante importante, nesta 
tarde, aqui, no Senado Federal. Estou verdadeíramente, como 
V~ fu•, admirado com a discussio que se esli travando na Ci.
mara dos Deputados a tiijieliõ Cfa-nova lei eleittta.J.. Arn-dito 
que não_ podeinos, sob .hipótese alguma, admitir os exa8eros 
que estão sendo levantados e que pretendem incluir na. nova lei. 
Para mim. essa nova lei também representa um retrocesso, rep
resenta aquilo que é velho, arcaico e que pode, cada vez mais, 
desmoralizar a classe política do Pais. V. Ex1 está de parat:éns. 
lenho absoluta certeza de que essa lei. aprovada na Câ.ma..ra 
dos Deputados, sofrerá., aqui por nós, as devidas correções. tor
nando-se mais transparente, ma.i:o eficaz e fazendo com que os 
político:>, enfim.;_ sejam re~itados. -

O SR. LUCIO ALCANTARA- Muito obrigado, Senador 
V a1mir Campo lo. 
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O Si-. Roberto Rt!quiãO - Pennite--me V. Ex• um aparte, 
Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Pois não, Senador Rober
toRequião. 

Por isso, Sr. Presidente, espero que o Senado, no momento 
próprio. se debruce com muito cuidado, interesse e profundidade 
sobre essa legislação. 

- ,Lamento também que os dois projetes elaborados na Câma
ra estejam longe daquilo que esperávamos, pois seriJlm, sem dúvi
da nenhuma, eficientes contribJições para que a estabilidade polí~ 
tico--partidária e eleitoral ~desse, enftm. concluir essa longa tran
sição em que estamos mergulhados há vários anos~ 

Duranre o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. 
Nabor Júnior, deixa a carhiro da pruidincia, que i 
ocupada pele Sr. Josi Eduardo Dutra. Suplenk dt: &
cretário, 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) • Sobre a 
mesa, ~erimento que será lido pelo Sr. 1° ~tário em exercí
cio, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.176, DE 1995 

O Sr. Roberto Requião - Senador Lúcio Alcântara, com
partilho da sua preocupação quanto aos desmoralizantes ex.ageros, 
roas me preocupo também contra os exageros da própria. Justiça 
Eleitoral. Hoje, após o momento em que registra a sua candidatu
ra. o cidadão candidatõ-deVe sentir-se- comO um contraventor. Se, 
por um lado, ele pode ser processado, porque um caOO eleit.oral 
colocou um cartaz num poste ou um adversário pichou um muro 
de um edifício públíoo, ele nào tem como paralisar a ab.Ja.ção da 
grande midia. A grande mídia ttabalba a favor do grande capital, 
agregado .ao poder económico dos Estados e dos Municípios. fa
zendo de seus espaços jornalísticos verdadeiros palanques eletrô
nicos informais à margem da lei que conduzem a opinião píblica e 
defmem. no mais das vezes, o resultado eleitoral. A precx:upação 
que devemos ter com a quebra do sigilo bancário dos agentes pú
blicos. dos parlamentares em todos os níveis, dos· membrOs do 
Executivo, dos partícipe$- de Comissão de licitação e também dos 
agentes públicos do Poder Judiciário também não pode vir acom- Re<pleiro, nos termos do art. 255, inciso li, letra c. no 12, do 
panbada por uma mortificação, por uma espécie de desculpa. cole- Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Cã
tiva por pecados que não são nossos, que levam à legislação de pâ- mara no 106, de 1994, que 'íostit:t.ii a ICSÍdência. médico-veterinária e 
nico, ã exageração dos timiles do comporuunento e da divulgação detmmina artras providências", além do despacho inicial. seja lmn· 
de teses e. de nomes _no processo eleitoral. Por exemplo, um JrO- b!:m _apreciado pela Comissio de Constihliçio, Justiça e Cídadania.. 
cesso de impugnação de mandato pode durar dois, três, quatro '"' . Sala das Sessões, li de setembro de 1995. - Senador R o-
cinco anos, atingindo o quinto ano do mandato de Senador, exce-- berto Requliio, Presidente da Canissio de Educilção. 
dendo em um aJlO o mandato de um parlamentar. E o arbítrio da O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O roqueii-
Justiça Eleitoral nas campanhas tem sido pesado. Eu, particular- mente lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, coo-
mente, após um atrito com o Poder Judiciário do meu Estado, em Soante o disposto no art. 255, n, c, item 12, do Regimento lnlemo. 
questões salariais, pago e paguei caro 0 preço da insatisfação e da Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre

·perseguição sistemática. Senador Lócio Alcántara, um juiz me li- tário em exercício, Seoador Nabor Júnior. 
rcu um programa do ar e, no !teU lugar, fez inserir um manifesto ~lido o seguinte: 
profundamente agressivo à niínha pessoa como cidadio e como 
candidato. Tranqüilamente, repxesentei contra esse jUiz no Canse- REQUERIMENTO N° 1.177, DE 1995 
lho Superior da Magistratura. O processo foi arquivado,, e, hoje, o Senhor Presidente, 
juiz procura a brecha de uma ação civil e me processa por difama- Requeiro, nos tem:ios dos_ artigos. 50, § :zo e 5°, inciso 
ção em função não do que eu disse. pc:>t1Jle eu jlllllJÜs disse nada · XXXIII da Conlstittlição Fedem! e artigo 216 do Regimento I.Dr.er-
limitei-me a um recurso, a uma recla.mação ao Cooseiho'Superior no do Senado Federal, seja fornecida pelo Ministre:) do Planeja
da Magistmnna ·, mas em função d<>s lClDJOS com que o advogado memo, Sr. José Serra. attav6s do Secretário de Polltica Regiooal, 
que coostitu:í fez a mclamat6ria. Não tenho a ID.eDCJt- dúvida de que, ao Sr. Cícero de Lucena Fi.Ibo~ as seguintes informações: 
menos na Justiça do Paraná. serei. abourtla e in<1e'(idameme condena· I - Quais os projetas qile fOillDl excluídos pelo Conselho 
do. Temos que tomar cuidado, sim. com a moralizaçio do processo Deh"berativo da Sudene dos beneficies advindes do Fundo de Jn. 
eleitoral. e também com o absoluto arbitrio e-a ausência também ab-- vestimentos do Nordeste- FINOR? 
soluta de fonnas parn que os .iul= prestem C<lllias dos '''"atas. 2 - A que empresas pertenciam os projetas excluídos pela 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra. Fa210ndo soar Sudene? 
a campainha.) • Senador Lúcio Alcântara. o tempo de V. Ex' está 3 _ Quais foram as irregularidades apresentadas pela em-

esgotad~ SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Apenas lamento que o- - presa Jundiahy, benefic:Wia de """""" do Fmor que provocanm 
a sua exclusão, pelo conselho dehberalivo da Sudeoe, dos projetes 

tema que o Senador" Roberto Roquião levantou não possa mais ser contemp)fldos com verbas do supracitado fundo? 
tratado pelo Plenário, poxque o meu tempo já se esgotru. 

Evidentemente, não eStou defendendo o arbltrio absoluto do 4 - Quais das normas exigidas pela autarquia forun dos-
Poder Judiciário, mas tenho oeru:za que V. Ex' não concorda oom cumpridas pelo emp-esa Jundiahy? 
essas propostas que visam. por exemplo, ocultar os doad.oms das 5 - Quais são os projeto$ da empresa Jundiahy beneficiados 
campanhas eleitorais, vindo a permitir que o caodidaiD não declai'e com verbas do Finot1 
bens. Niio há como se defender isso. 6 - Quando foram aprovados os projetes da empresa Jun. 

É claro que teJIJ05 que encontrar mecanismo&. e nio ~ por diahy, e quais foram os crit6rios técnicos utilizados na avaliação? 
outra razio que este debate está tomando conta de todo o País. Te-- 7- Qual é o montante de recursos do FiDor destina.OOs aos 
mos que ter também um sistema de peso e cootrapeso na Justiça, projetos da empresa JUlldiahy desde a sua aprovação? 
um mecanismo de coDl.role que faça. com que o jliz não seja aque- 8 - Como é feito o cootrole pela Sudene sobre a aplicação 
!e todo poderooo que p:xle decidir sobre a vida de um candidato indo- das verbas destinadas a projetas oomo os da empresa lundiahy? 
feso. que muitas vezes não ca:netcu um delito, não inca:= cm qual- 9- Qual a situação alUAI dos projetes de empresa Jundiahy 
quer falta, mas se toma uma espécie de alvo da Justi;a Eleitoml. cootemplados oom r:ocursos do Fmor? 
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norama. económico do País tem prejudicado muitos tomadores 
Justiftcação desses recursos. Antes bavia um rebate nesse fmanciamento em 

O presente requerimento de informação justifica-Se pelo cima da 1R, que, na época. era alta e atraía a aplicação desse re-
fatb do Coo.se.lho Deliberativo da Sudene ter decidido excluir onze curso. Hoje, o rebate em cima da 1R, que está baixa, assim como a 
projetas que beneficiavam-se de incentivos do Fundo de Investi- TJLP, com certeza, nio traz a importância que esse fundo tem para 
mentos do Nordeste- Finor. cumprir sua verdadeira fmalidad.e. 

Desta fonna, é necessário que tenhamos conhecimenr.o do Sou Relatcc dessa Medida Provisória e conclamo meus Pa-
processo que levw a Sudene a oão mais repassar verbas para de- res, Deputados e Senadores que fazem parte dessa Comissão Mis-
terroi..oadas empresas e as razões que a levaram a tomar tal decisão. ta, penl que votemos o relatório a fim de que essa Medida Provísó

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1995.- Senador José ria não vá a Plenário do Congresso Nacional sem antes ser apre-
Eduardo Dutra, PT/SE. ciada po< nossa Comissão Mista. 

O Sr. Ramez.Tebet- Permite-me V. Exaum aparte? (À Mela paro decUão.) 
O SR. JONAS PINHEIRO· Concedo o aparte a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O requeri- o Sr. Ramez Tcbet- Senador Jonas Pinheiro. soo daqueles 
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do que acompanham V. Ex• na luta que trava pelo desenvolvimento 
inciso fi do art. 216 do Regimento Int.emo. da nossa Região, o Centro-Oeste, em- defesa, principalmente, da 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que am.a..ohã., às 11 agricultura no nosso Pais. V. Ex• .é Relator de uma das medidas 
horas. realizar-se-á a sessão especial destinada a COJ?Cmor&r o 93o provisórias mais importanteS--para as -regiões Norte, N~te e 
aniversário do ex-Presidente da Repóblica. Juscelino Kubitscbek Centro-Oeste, e 0 Fundo elo Centro-Oeste é o único instrumento 
ele Oliveira. nos termos do Requerimento no 1.079, de 1995, do de desenvolvimento que temos. Todavia, esse Fundo, ao i.ovés 
Senador José Roberto Anuda e outros Senadores. de cumprir a fmalidade que o descortino dos Constitu~~es de 

Volr..a-se à lista de oradores. 1988 fez inserir no Texto Constitucional, asfixia os tomadores 
Concedo a palavra ao nobre Senaciol' Jonas Pinheiro, JX't' 20 desses recursos. Portanto, V. Ex ... ao convocar Deputados e Se-

minutos. _nadores que integram a Comissão para a reunião de boje às 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o se- 18h, faz uma convocação para que tentemos estabelecer as. re

gui.ote discu~. Sem revisio do orador.) Sr. P:eside_nt.:• sn e gras do jogo, indispensáveis para o desenvolvimento dessa_s re
Srs. Senadores, boje, às 18h, reúne-se a Com.~ssao Mista que giões. Quero estar presente, como Suplente desta Cooiíssão, 
trata da Medida Provisória 1.105 para apreciar o parecer dare- pelo meu Partido, o PMDB, para, se necessário, pOder-~ nú
latoria. ...mero e ajudar V. Ex .. e os demais membros da Comissão, tanto 

Essa Medida Provisória é uma reedição da Medida de no quanto possível, a fazer com que esses instrumentos, os Fundos 
1.052, de ftnal de junho, que foi reeditada sob o D

0 
1.078 no fi- do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sejam realmente fundos de 

nal do mês de julho, e obteve o D
0 1.10S_na :rua reedição de 25 desenvolvimento dessas regiões, as mais pobres deste País.Te

de agosto, tendo como prazo máximo o-pt6Ximo dia 25. - nbo em mios up1 artigo, a que vou me referir em pronuilcia-
É uma Medida muito importante, Sobretudo para as Regiões mento que deverei fazer nesta Casa, de um jornal de Sio_ Paulo 

mais pobres deste País - Norte, Nordeste e Cenlro-Oeste -~~ __ sobre a marcha que dev~os travar para o interior. OJmpri
tra.ta exatamente da aplicação dos fundos constitucíooais: FCO. no mento v. Ex .. pela oportunidade que tenho de lhe render esta 
Ceotro-Oeste; FNE, no Nordeste e FNO, no Norte. Trata ainda da homenagem. pelo esforço desenvolvido em favor da nos~ Re
aplicação dos recursos de incentivos fiscais na AIDaz.ôDia. - Finam gião, principalmente em favor da agricultura. Quero ~-lar lá 
-e no Nordeste- FINOR e também da aplicaçio de r<>e:Ui-soo para • para ajudar V. Ex". 
recuperação cacaueíra do Bmsil: dos fundos de reconstrução do 0 SR. JONAS PINHEIRO . Obrigado pelo aparte, nobre 
Estado do Espírito Santo e regulamenta a aplicaçOO de Ciédito ru- Senader Ramez. Com certeza. a presença de v. Ex" fará com que 

ral na linha oficial. esse projeto de convers:io seja muito tnais transparente. _9='mo 
Portanto, é uma Medida Provisória Inuito meritória., e sua bem salientou v. Ex ... boje, ao invl!s dos fundos constitucionais es

aprovaçio, não obslaJJI.e estar em sua tercei;ra odiçio, é relevante, tarem defendendo os interesses da mgião, em coo.VWJincia com o 
porque permitirá- saii::i.D.OS do engessamento a que estamos submeti- que foi estabelecido Dll Coostinlição, de certa forma, aumen~ o 
dos relativamente à aplicação desses recursos. fosso da diferença :regional, porque os seus tomadores, na IDalona, 

Ora, se até o mõmento foi impOrlinte sua reedição, Çoje perecem por uma coaeção muito elevada ~sse fmanciame~ •. via 
a aprovação do i'eli.tório faz com qUC-SCja mais importànte ain- 1R cu via Tn...P, sem a coaespondente rece1ta., attavés das aUvlda
da. Os Parlamentares mais antigos que participaram da elabora- des fmanciadas. 
ção da Constituiçio de 1988 lembram a discussio que se travou Nobre Senador, para elaborar este parecer ouvimos toda 
naquela oportunidade ao &e criar esse fundo que seria a alavan- a sociedade. Fomos ao Norte, lá em Belém, junto com o -~anco 
cagem do progresso das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes- da Amazônia. com a Sudam. com todos os 6rgãos interessados, 
te. Havia o sonho de, ao longo do tempo, com esse recurso e 'só-

. e ouvimos as reivindicações a respeito dessa medida provt outras medidas podermos ter um Brasil mais harmôn.i_co em seu Fortal 
ria; fomos ao Nordeste, em Recife, junto à Sudene; em e-desenvolvimento, e assim está disJX)sto no art. 159 da nossa ._, 

3% da za, junto ao BNB; fomos a Goiâ.n.ia, onde se reun.iram os Ul::S 
Constituição brasileira. Gostaríamos que esse recurso - estados e o Distrito Federal. que também puderam dar a sua 
renda nacional - fosse aplicado no fmanciam.ento de ativida.des dio. 

-'d' d opinião, participando com vistas ao relatório fmal desta me u.u. econômicas de interesse dessas regiões, por inte~ 10 e 
agentes fmanceiros, no intuito de alavancar o desenvolvimento provisória. 
dessas Regiões, diminuindo, dessa forma, as difenmças que Realizamos, em nosso gabinete, reuniões prolongadas, 
têm com as outras Regiões do País. como houve uma aqui com tris mil produtores do Distrito Fede-

Por isso. quetemos dar roupagem nova à aplicaçio desses ra1 e do Estado de Goiás; na o6isião, -os pequeri.os produtores vie
fundos. Tem sido benéfica a sua aplicação, entretanto, o novo pa- ram trazer sua mensagem de preocupação com esse crédito to-
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mado e que boje dá prejuizo, com-certeza, sobretudo na área da 
agricultura. 

Por isso. não queremos exaurir o Fundo, mas, sim. que_ e_le 
seja progressivo, que aumente por meio da restituição do crédito 
obtido pelos seus tomadores e também por intermédio da contriM 
buição que se dá a todo instanl.e quando alguém paga IPI ou Im
posto de Renda. pciís- todos sabem que 3% desses impostos for
mam os fundos condicionais. Desses 3%, 0,6% vai para o Norte, 
0.6% vai para o Centro-OeSte e 1,8% vai para o Nordeste. 

Portanto, queremos preservar o Fundo, mas, antes de tudo, 
torná-lo muito mais cor:nplllível com a fmalídade pela qual os 
Constiniintes âe 1988 o imaginavam. Por isso, gOstaria boje de re
ceber a presença dos Deputados e Senadores que fazem parte da 
Comissão~ para que esta medida não vá diret.o ao plenário. Isso po
deria demonstrar falta de interesse, sobretudo dos parlamentares 
dessas três Regiões. por esse Fundo ConstituclonaJ. tão importante. 

O Sr. Waldeck Ornelas ·Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito praier. 
O Sr. Waldeck Orndas • Senador Jonas Pinheiro, V. 

Ex• tem razão no quC: âiz respeito à necessidade -de uri:la vigi
lância para preservarmos esses fundos constitucionais e, sobre
tudo, a sua fmalidade. Nessa medida provisória que V. Ex' re
lata foi incluído um dispositivo que, certamente, V. Ex• vai re
cusar, que prevê a utilização anual de até 10% dos recursos 
para o aumento de capital dos bancos gestores. Ora, é evidente 
que o Banco do Nordeste e o BASA precisam ter elevados os 
seus capitais, até para-atender ao Acordo de Basiléia, do qual o 
Brasil é signatário. A propósito, há um projeto de lei, que já foi 
aprovado, de autoria do Senador Beni V eras, que se encontra, 
boje na Presidência da República para sanção, que prevê o au
lllento do capital do Banco do Nordeste mediante títulos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento. O que me preocupa é 
que, além desse dispositivo nes~a medida provisória, que se re
veste de um cará.ter de inconstitucionalidade, já que a Consti
tuição prevê uma destinação especifica para esses fundos, qual 
seja, a de fma..ociar a economia regional, há projetO de emenda 
constitucional da reforma tributária que modifica esse dispositi
vo, omitindo a vinculação desses recursos ão financiaiDCnto do 
setor produtivo das regiões mais pobres do P~s. Com isso se 
pretende, talvez, que esses recursos possam ser utilizados tam
bém para o fmanciamento, por exe?JPio,_ da infra-estrutura ou para 
o fmanciamento do setor público. E o velbo viés de querer utilizar 
os rerursos explícitos, que são destinados às ~giões subdesenvol
vidas do País. oomo recursos subs:titlltivos e não como recursos 
adicionais. Veja V. Ex• que as aplicações do BNDES no Nordeste 
declinaram em 10 ponios percentuais entre 1990 e 1994. Não falei 
em 10%, falei em 10 pontoe; percenwais, ou seja, caiu de 21% para 
I!%. depois de lançado o pmgrama "'Nordeste Competitivo ... O 
Banco do Brasil aplica na Região apenas cerca de 7% a 8% dos 
seus rea1rsos, impossibilitando. per exemplo, que os cerrados se
tentrionais, incluindo a Babia, o Piauí. o Maranhão e o Tocantins. 
que já pertence à Região Norte,. possam ampliar sua produção em 
uma área que teria custos de ttansporte mais baixos do que outras 
regiões mais distantes de JXX10S. De modo que é preciso, efetiva
mente, uma atenção muito grande para se preservar essa que foi, 
efetivamente, a única conquista das regiões mais pobres na Consti
tuinte de 1988. 

O SR. JONAS PINHEIRO - M>ito obrigado. nobre Sena
dor Waldeck Omelas. Como membro da CooiiSSãõ~--espetlunos a 
sua conttit:uição boje, às 18b, na Na Comissão Mista, localizada 
na Ala Nilo Coelho. 

O Sr. Walded< Ornelas- Com certeza. 

O SR. JONAS PINHEIRO· V. Ex' tem razão. A medida 
provisória, como veio do Executivo, traz, em seu OOjo determina· 
çáo que dos fundos 'possa sair 10% para !-llmento de capital dos 
agentes fmanceiros, inclusive do Banco do Brasil. que não precisa 
desse recurso. Traz um sofisma de que os agentes fmanceiros po
deriam aplicar valores iguais a estes 10% como fmanciamento 
para compensar os 10% dos fundos constinlcionais. 

Evidentemente, isso é inconstitucional~ ·os fundos foram 
geridos, na Constituição de 1988, para financiamento de atividade 
produtiva de interesse da região. Entretanto, como está na medida 
provisória não é peanitido. Todos que ouvimos opinaram pela sua 
incoostirucionaliQ.ade. 

Sr. Presidente, Sz-15 e Srs. Senadores, esperamos que essa 
medida provisória tenha seu projeto de conversão aprovado na 
reunião de boje e remetido ao plenário do Congresso Nacional. se 
não for esta sema.na, no máximo até dia 25, a f1m de que p:>SsatDOs 
transfonná-la em lei, dada a sua importância e urgéncia. Até ago
ra, os recun;os dos fundos constitucionais e 9os fundos de invc_sti
meotos da Ama.z.õnia e do Norte estão engessados por falta da 
aprovação dessa medida provisória. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) . Concedo a 

palavrn ao SeuadorCasildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisio do orador.) -Sr. Presideote, noO!es 
_sn e Srs. Senadores, aatdito que estas minhas ponderações vém 
ao encontro daquelas que o ilustre Senador Lúcio Alcântara, na 
tarde de boje, expôs aqui no Plenário, ou seja, uma preocupação 
~m relação às malérias que tramitam ria Câmara dos Deputados. 

Essas matérias, IDLÜtas vezes, levadas por essa ou aquela ra
zão, são votadas, nesta Casa.. de afogadilho, não merecendo urna 
análise de acordo com a consciência de cada um, por falta de tem
po ou porque, se ~emendar, voltario à Câmara. criando uma sê· 
rie de embaraços e, pela própria mídia que se forma, as coisas co
meçam a se truncar, não se caracterizando o desejo da maioria 
desta Casa. Assim. Sr. Presidente. nobres Sr's e Srs. Senadores. 
trago aqui. per escrito, algumas ponderações. O País vive momen
tos de gran~pé<ltativas de transfamações. 

Tenho acompanhado, com vivo interesse, as preocupações 
dos meus nobres pares no que tange às iriiciativas do Poder ExecU

- tivo quanto As ~fonnas constitucionais. 
Percebemos, nas nossas bases políticas, uma inquietação e, 

porque não dizer. uma insegurança quanto às decisões que advirão 
destas propostas: privatizaçõeo. Ref0!1!18 Tributária. Reforma Ad
ministrntivK, Reforma Previdenciária, etc. É um verdadeiro caldei
rão de incertezas, pois o Governo Federal tem tido uma atuação 
muito Umida na elucidaçio das dúvidas da população brasileira. O 
nol::R Senador Pedro Simon brindou o Executivo com uma opor
tunidade fmpar ao apresenlar projeto de lei possibilitando o uso do 
horário eleiroral para esclarecimentos das propostas governamen-
tais de refOODa à Coostituiçio. - -

A ilustre companheira Júnia Marise propôs o referendum 
popular, para que o povo se manifestasse sobre as decisões que se
rão tomadas. Por dever de Justiça. declaro que essa proposição foi 
inspirada na id6ia defendida pelo nobre SetUldor Renan Calheiros. 
das Alagou. que propôs que o Senado Federal seja o fórum de 
discussão da Refonna Tributária. 

Propoobo um debate mais amplo, com a presença dos Srs. 
Governadores, representantes dos -diversos segnlentos da soci~
de, como empresárioS, CNBB, OÃB. repi:'esentação do municipa
lismo brasileiro, Ministros das áreas envolvidas, representantes do 
Judiciário, etc., para tentarmos promover um grande entendimento 
nacional. 
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O Legislativo tem a responsabilidade de se aprofundar em 
todas essas questões que irão transformar a vida dos muniCípios e 
dos estados e, conseqüentemente, do País. 

Nós já. vivencíamos as experiências nefastas de ourros go-
vernos que tinham soluções mirabolantes e vimos a que chegaram. 
Por essas razões é que não podemos incorrer nos mesmos erros. 
Temos que dar satisfação à sociedade, tomando decisões de forma 
única, responsável e apartidá.ria. onde o Congresso Nacional. de 
mãos -dadas com o Executivo, fará a divulgação com a ampla pu
blicidade que a questão requer. É chegada a hora de aflorarmos o 
civismo que dormita dentro de todos nós. 

Isso JX>Sto. Sr. Presidente, sugiro que o Senado Federal, 
através das suas comissões permanentes, antecipe-se na dis
cussão e debate de toda e qualquer proposta de reforma 
constitucional enviada pelo Governo Federal à Câmara dos 
Deputados. 

Trago, Sr. Presidente, em nome dos Srs. Deputados, uma 
preocupação, repetindo até aquilo que disse no int.róito, em sin
tonia com o q-ue- vi.D.ha exp:mdo o nobre Senador Lúcio Alcân
tara, da preocupação que se tem ali quando as matérias da Câ
mara vêm ao Senado e, muitas vezes, aqui. de afogadilbo, às 
pressas ou em função da ex igüidade do tem pó. em caso de 

comissões pen;nanentes já estão tratando disso - possa con_comi
tantemente, mesmo não de direito, mas de fato, acompanhar ante

- cipadamente as propoStas que tramitam na Câmara dos Dep.Itados, 
para que não venham de afogadilbo, como disse antes, nos encur
ralar de uma certa forma.. Às vezes, quando as matérias vêm para 
cá, atropelam-nos de tal forma que, se não &J)I'eeiannos em 24 oo 
em 48- boras, seremos condenados, levados a julgamento pela so
ciedade. Se não votarmos, seremos os responsáveis por não dar 
certo. Isso preocupa a todos nós. 

~s. afinal, o que estamos fazendo aqui? Qual é o poten
cial dos 81 Senadores que representam os Estados da Federa
ção em igualdade de condições? Por que não se pode analisar 
cada matéria em sã consciência, pela experiência da maioria es
magadora dos Srs. Senadores nesta Casa? Por que não trazer 
essa experiência que todos têm para servir à Nação? E, aliás, 

---&té por um mandato de Senador, que não é de quatro e, sim. de 
oito anos, para que baja algo não emergencial. mas duradouro; 
que tenba um caminho mais sagra"do e que dê mais tranqüilida
de ao País inteiro. 

Ex•. 

O Sr. Josaphat Marinho· Permite-me V. Ex• um apãite? 
O SR. CASILDO MALDANER - Com prazer ouço V. 

emendá-las. vota-se de acordo com o que a Câmara tem anali- O Sr. Josapbat Marinho- Note V. Ex_• que pode ocorrer a 
sado. impossibilidade de as comissões peDJJaD.entes apreciarem previa-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é claro que há exceções. Al- mente essas matérias que ainda estão na Câmara dos Dep.Itado&. 
gumas comissões permanentes já vêm debatendo JX'I' antecipação Quero ir aõ encontro do seu pensamento para sugerir que o debale 
as propostas que entram na Câmara dos Deputados, para que, se instale DO Plenário do Senado Federal. a fJID. de eviEar essas si
quando elas passem a tramitar no Senado, já tenham sido previa- mações dentro das quais a Câmara dos Deputados decide sem que 
mente examinadas e, assim, façamos com que elas sejam aprecia- -tenhamos opinado e depois se declara que, pela conveniência de 
das e votadas de acordo com o pensamento da maioria desta Casa. não retardar, o Senado não deve modificar. Se o Senado Federal 

Trago tiltão essa preocupação e junto com ela a sugestão apreciar previamente e manifestar ponlOs de vista sobre a matéria, 
·para que todas as comissões permanentes acompanhem. desde já. fica moralmente obrigado a fazer as modificações necessáriaS no 
as propostas que tramitam na Câmara. Esta é uma providência que tempo próprio. O debate pode travar-se aqui antes mesmo que a 
me parece fundamental O Senador Lúcio Alcântara tem a mesma matéria chegue pára nossa decisão. 
preocupação e propõe, inclusive, que uma comissão acompanhe O SR. CASILDO MALDANER - Agradeço as pondera
essas matérias desde já. - - - -çc,es- ae- V. Ex• e estou trazendo a sugestão como preocupação. 

A mioba proposta. no entanto, é no sentido de que as co- Não há a menor dúvida dC que, se trouxemtos ·o debate ao Plená-
missões permanentes tomem, imediatamente, essa ínic~tiva para rio, já estaremos por antecipação con-oboJ:ando, quem sabe ajldan-
quepossamos,então,caminharjuntos. do os-colegas da Câmarn. dos Deputados a tomarem uma decisão. 

Há várias pTopost.aS na Câmara. UIIiB. delas diz respeito ao em sintonia talvez com o próprio Senado FederaL Queremos evitar 
Fundo Social de Emergência. Sei que essa matéria vai gerar Sran· que Sejamos muitas vezes encurralados nesta Casa a. em poucas 
de polêmica por ocasião da discussão do seu mérito a<ju.i no Sena- horas. tomar uma decisão que, muitas vezes, não é a desejada pela 
do. A Nação também está preocupada com tudo isso, discutindo a maioria desta Casa. 
oportunidade de analisarmos, neste momento, o Fundo Social de O Sr. Ramez Tebet- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
Emergência, o porquê disso. O SR. CASD..DO MALDANER - Concedo o aparte a V. 

Sabemos que o Fundo Social de Emergência estará em vi
gor até dezembro de 1995. Sabemos que o Governo está preo
cupado em votar agora para 1996, 1997, 1998 e 1999 o Fundo 
Soclã.l de Emergência, e há. urgência para isso:- Sabemos tam
bém que nesta Casa tra.m..ita uma outra prop::!Sta urgente, o 
IPW para a saúde. Devemos discutir essas questões em con
junto e o quanto anteS; caso ContráriO. -daqui a pouco, as maté
rias virão pãrã O -senado, e teremos de emendá-las de afogadi
lho, e elas voltarão para a Câmara, e predsateinos votá-las para 
que possam entrar em vigor, senão·o-Plano não terá durabilida
de e sustentação. Esta é a alegação que se faz: se o Fundo So
cial de Emergência não for votado agora. o Plano não terá W~ 
rabilidade. Eu, às vezes, não entendo muito isto: o qUe é emer
gente passa a ser defuiítivo, -e o que é para ser defmitivo passa 
a ser emergencial. Isso deU. a a Nação em dúvida. 

Por essa razão, Sr. Presidente-, não só em relação a isso, 
mas em função dos procedimentos, nerii quero entrar no mérito 
hoje em relação a certos casos. para que esta Casa - algumas das 

Ex•. 
·· O Sr. Ramez Tebct- Senador Casildo Maldanet-, vejo oom 

muita alegria que não é a primeira vez que V. Ex• esposa esse pon
to de vista de uma maior ·paruclpação, de um maior debate por 
parte de nós, Senadores da República. em questões tão importanoes 
para a vida da Nação brasileira. E agota. que V~ Ex•, mais uma vez, 
nos coo.voca ao debate nas Comissões. e o senador Josapbat 1\llari
nho clama pelo debate no nosso Plenário,. vejo a oportuiridade do 
seu proo.uo.ciamento. Agora na Câmarn. esti tramítando a reforma 
tributária que, p:t.sitiVIliiente, não pode atingir a Federação btasi
leira. E há uma justa preocupaçãO de que isto oeotra: o enfraqueci
mento das unidades federativas do Pais. Então, urge realmente:, 
diante da reforma tributária, prevídenciária e administrativ' que 
passemos à vanguarda sugeõda--por---v. Ex-•. passemos à linha de 
frente na discussão. DO debate, na defesa dos Estados que repre
sentamos aqui. Quero cumprimentar V. Ex .. e dizer que. mais uma 
vez:, V .. Ex• traz a esta Casa algo de fundamental importâ.ocia. por
que s6 mesmo com o nosso grito. com a nossa voz e com a nossa 
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atenção sobre as matérias que estão tramitando é que JX'(ieremos 
realmente salvar a Federação brasileira que, a meu ver, corre sério 
risco com o que se a.riuncla.. principã.lmente através da reforma tri
bulária. 

O SR. CASU..DO MALDANER- Veja bem. Seoador Ra
mez Tebet. apego-me, inclusive, ao último argumento de V. fu~ o 
fortaleci.memo do princípio federativo do País. 

Lembro-me de que, oa. éJXIC8 da campanha, dizia aos eleito
res de Sacta Catarina. à pop1lação catarinense, ao meu povo: vcu 
a Brasilia com o apoio de vocês, com a procuração de minha gente 
para defender o princípio federativo também do meu Estado e, em 
conseqUência., dos demais Estados da Federação. Esse princípio 
federativo é função nossa. -rep!esenlaiitis Do Senado~ Aí gostaria 
de esposar inclusive esse pensamento de V. Ex'-. A própria refor
ma tributária atinge diretamente isso, em cheio. O principio fede
rativo terá que ser preservl'lrlo, até para a função que repre
sentamos no Senado. Daí por que também vir ao encontro da preo
cupação que estamos levantando na tarde de hoje. É função nossa. 
Se as coisas vêm na 'uridécima. bora para cá, ou por alegação de 
tempo, ou por alegação de mais isso, de mais aquilo, ou pc'lfqUe se 
cria um fatO pernnte a-mídia. ou por um estado de coisas no mo
menlo, muitas vezes somos impelidos a apreciar matérias que não 
veobam. a ser, no fundo, aquilo para a qual na realidade nos ~
ramos ao longo de muitas caminhadas, ao longo de muitas vigílias, 
de muitas quiircsmas e de muitos adveDlos para que p.td6sseroos 
vir a esta Casa e pensar desta forma. Aí nio há coincidência, mui
tas vezes, com aquilo que defende:mos. Pensamos no fundo, na m
zão, porque as circunstâncias, muitas vezes,levam a isso. 

Por isto trago as JnOCUpa.çôes, Sr. Presidente, nobre Sr'-s e · 
Srs. Senadores, para que p:>ssamos aqui mostrar aquilo que, na 
verdade, nos alimenta, com aquela responsabilidade de que fomos 

'imbuídos nas próprias-campanhas eleitorais. Este é o nosso com
promisso CODl a Nação: devemos prestar a nossa colabomção, o 
nosso artesanato nisso. 

O nobre Senador Lúcio Alcintara, representante do Esta
do do Ceará, dizia ainda boje que para a rCl'Onna elCiiorãl; -na 
Câmara dos Deputados, existem alguns dispositiVos que, quer 
queiram, quer não queiram. se não houver sintonia, sofrerão 
emendas de nossa parte. E aí? Nio existe um prazo Para que 
entre em vigor a fim de que estejam as eleiçõe~ do ano que vem 
preparadas? Existe sim. Salvo melhor juízo, nio se alterando a 
legislação, até o dia 2 ou 3 de outubro, é preciso estar vigendo 
a legislação para o ano que vem. Só se alterarmos em conjunto, 
mas, como disse o Senador Llicio, há dispositivos gritantes 
com o qual não podemos concordar, at6 ·p:>rque a maioria nlo 
disputará eleições no ano que vem. Entio, como vamos mexer? 
Volta para lá, depois nlo dará mais tempo pan. entrarem vigor. 
Como é que fica issO? Qual é a legislaçio eleitoral que vamos 
oferecer ao Brasil? Qual é a reform.a eleitoral que esta Casa, 
que o Congresso Nacional, oferecerá à Naçio para 1996, que 
seja mais duradoura, mais perene, mais sagaz? Assim existem 
outras emendas. O Fundo Social de Emergência é um caso, as
sim como outras emendas que tramitam:- a -reforma tributária, 
como V. Ex'- e outros Senadores pensam; sio casos com os 
quais vamos ser atropelados, quer queiram. quer nio queiram. 
Fica dificil emitirmos uma opinião abalizada, sincera, serena, 
conforme é nossa obrigação. 

O Sr. José Fogaça- Peri:oite-me V. Ex'- um aparte? 
O SR. CASU..DO MALDANER - Ouço o Senador, pelo 

Rio Gnmde do Sul. José Fogaça. 
O Sr. José Fogaça - V. Ex• tocou num ponto extremamente 

delicado e importante. Passamos aqui por uma experiência, em 
1993, que fo~ a meu ver. traumática e, ao mesmo tempo, indicado-

ra do comportamento do Congresso Nacioo.aL Foi votada a Lei 
Eleitoral, que regeu as eleições de 1994, a toque de caixa conheci
dos, que davam um prazo absolutamente de 48 horas ao Senado 
para aprovar o fexto, tal e qual vindo da c~ e nós não tínha
mos outra alternativa. porque havia o prazo de um ano a ser 
cumprido. prazo anterior às eleições. e isso nos colocava contra 
a parede: a necessidade de votar, aprovar, sem emendar, tam
bém sem um debate mais acurado, mais detalhado. E o resulta
do foi uma Lei Eleitoral altamente questionável, com furos, 
com problemas de toda ordem.. Cólicas vieram de iodos os la
dos, inclusive dos próprios interessados, os candidatos, que 
participam diretamente das eleições. Ouso aflrttlJlr algo agora, 
Senador, diante dessa questão que V. Ex'- traz: que será o Tri
bunal Superior Eleitoral que írá regulamentar as eleições de 
1996; se a Câmara, mais uma vez, enviar-nos a matériã. ~na 
véspera de 3 de outubro, afirmo - não estou aqui cogitando, 
estou aHrma.ndo - que será o Tribunal Superior Eleitoral que 
vai. com base na legislação existente no País, colher os ele
mentos para produzir as regras e para regulamentar, enfim. a 
eleiçãO. Não vamos repetir aquele comportamento danoso 
de, em 48 bor~s. ~o~~ _uma matéria que_ já vem adredemente 
urdida, Montada. E evidente que isso é intencional: ela 6 en
viada para cá com um prazo mínimo justamente para nio ser 
alterada. E, esse tipo de estratégia, esse tipo de jogo, o Sena
do não vai aceitar. E. se os oitenta Srs. Senadores resolverem 
aceitar, haverá um Senador ~ que serei eu - pedindo permanente
mente verificação, para nio permítir que isso aconteça. Muito 
obrigado, Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Josaphat Marinho - Estarei i:om V. Ex', Seoador 
José Fogaça. · · 

O SR. CASU..DO MALDANER - Muito obrigado. Se
nador José Fogaça, até pela predisposição de começar a valori
zar cada vez mais está Casa, de valorizar os compromissos as
sumidos juntos âs bases, as nossas comunidades e aos nossos 
Estados. A nossa intenção é a de que esses compromissos _}:!!'é
vios não sejruD maculados, nio sejam prostituidos de um ceito 
modo, quando, na und6ciiàa hora. tomarmos decisões de aroga. 
dilho. Com isso pretendemos, e desde já 'contando com a ade
sio dos Senadores José Fogaça e Josapbat Marinho, resgatar a 
dignidade desta Casa em relação principalmente à sociedade 
que representamos. 

Entendo que esla COIXDJIJhão de pensamentos, este elo de li· 
gação com a sociedade não podem.os romper. Ao contthio, deve
mos preservá-lo. Acbo que isto é fundamental. S0 tomarmos dOci
sões duras, drásticas. despertaremos alguma cOisa difen:nte em-re
lação a rulta Casa. 

. Temos que abrir os olhos nio s6 em relaçio a essa legis
lação eleitoral. como também ao Fundo Social de Emergência, 
que brevemente estará nesta Casa. E se, na undécima hon.. nio 
o votarmos, se o Senado nio tomar as provid~ncias concernen
tes à votação das emendas ao Orçamento de 1996, nio vai -sair 
isso, Dia vai sair aquilo. Vio vir alegações dessa natureza, encur
ralando-nos. E, ainda. vio preparar uma medida de tal forma que, 
por antecipação. seremos jogados no inferno ou no purgatório 
pela opíniio pública. 

Por isso é que precisamos deixar claro que estamos aqui 
soberanamente. Estamos aqui. .• 

O Sr. Josaphat Marinho - E esse é o procedimento ele
meotar para que provemos que o regime é bicameraL 

O SR. CASn..DO MALDANER - li>\ também esse fato. 
Caso CODJrário, que se acabe com esse regime, tnmsfcxmaudc:K> mm1 

regime unjannernl Enttetanto, enquanto é bicameml. esse é mn cfuei
to que nos assiste. até po111 defender o pcinápio fodemtivo do País. 
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Por esse motivo, Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, 
unicamente com o intuito de resgatar esta Casa e para que pos~ 
samos cumprir com aquilo que assumimos nas nossas bases, 
aquilo que tramila, na verdade, na maioria das consciências dos 
Srs. Senadores, para que não nos peguem de afogadilho, na un
décima hora, é que trago essas preocupações, nesta tarde, aqui 
no Senado, a fim de que tomemos, de uma vez por todas, medi
das com vistas a acordar a própria Nação, nio permitindo, as
sim, que sejamos melindrados nos últimos momentos e que te
nhamos, no País, uma legislação genérica defendendo o princí
pio federativo. 

Eram essas as considerações que gostaria de trazer na tarde 
de hoje. Sr. Presidente. 

Du.rank o discurso do Sr. Casildo Maldant:r, o 
Sr. Josi Eduardo Durra, SUpknu d~ Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Pre~idtn~e. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Concedo a palavra 
ao noln Senador Joel de Hollanda. 

S. Ex.• dispõe de 20 mimlto•. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se
guinte clisouso.) - Sr. Presidente, srs. e Srs. Senadores, meus 
ilustres Pa=. em !8 de agosto f<Óxllno passado, participei. DO 

Recife, de solenidade que me sensibilizou e renovou miDba cxm
rJ.ança nos ciniiõbos que nosso PaiS está agora trilhando. Naquela 
ocasião, foi assinado Convênio de Cooperaçio Técnico-Científica 
entre a Telebrás e a Universidade Federal de Pemambuco, visando 

·formar pessoal qualificado pua a empresa.. Esse cxmv&io Signifi
ca o lançamento de uma sólida p::mte entre dois entes tio divetS06, 
a empresa e a Universidade. 

Empresa e universidade giram cada qual, geralmente, 
em seu próprio espaço. São dois mundos distintos, de rela
cionamento apenas indireto. Mas sio mundos que precisam 
se encontrar com mais freqüSncia e proXímidade, que preci
sam estabelecer laços mais diretos, que conduzanl a uma 
saudável fertilização mútua frutirlCadora: ~ empresa, usu
fruindo do conhecimento e do saber da Universidade; a Uni
versidade, absorvendo o sentido real do mundo concreto da 
empresa, onde é aplicado esse saber. A Universidade, dando 
consultoria especializada, ou treinando quadros da empresa. 
A empresa., fornecendo receita adicional à Universidade, ao 
mesmo tempo em que melhor se capacita. Ambas concilianw 
do e somando suas visões de mundo. 

O Vice-Presidente da República, Marco Maciel, quando 
Ministro da Educaçio, demonstrava essa mesma preocupação. 
Procurando estimular um relacionamento mais estreito entre a 
empresa e a Universidade, lançou as primeiras sementes para 
uma integração entre as universidades brasileiras e a Telebrás. 
Com esse objetivo foi assínado conv~nio de cooperaçio técniw 
cc-científico entre a Unicam.p e a Telebrts, envolvendo mais 
precisamente o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dessa 
em~. 

É essa a perspectiva feliz que se abre com o Conv~nio de 
Coopera.Çãõ Téenico-CientffiCa firinado entre a Telebrás e a Uuiw 
versidade Federal de Pemamblco.._ A Telebrás, empresa maior do 
sistema nacional de telecomunicações. tem uma lradiçio de grande 
...-iedade na questáo da fOilllliÇáo doo lécnicos do sislema. Man
tém excelentes centros de treinamento no Pais. Seu Centro Regio
nal de Treinamento no Recife, por exemplo, achni.uistrado com 

competência e dedicação pc:l'[" uma eficieme equipe técnica, tendo à 
frente o engeoheiro Lauro Montazroyos, treinou. nos últimos 15 
ano, mais de 20.()X) j>essoas, do nível básico ao superior. É- uma 
imensa atividade de formação profissional, presente em t.odas as 
regi~ do país, a serviço da telefonia e das telecomunicaçõC:"s em 
geral. 

Agora, a Telebrás recorre aos professores da Universida
de Federal de Pernambuco e aos seus laboratórios para ampliar 
essa açio. na forma de cursos de alta qualificação em Teleco
municações para seus mais destacados técnicos. Naturalmente, 
está. af presente a antevisio de um forte desenvolvimento das 
telecomunicações na Região Nordeste, como fruto e como se
mente, sinmltaneament_e_,__çio_desenvolvimento sócio-econôi:irico 
dessa região. 

Sim. não há desenvolvimento sem que o acompanhe uma 
sólida expansão das telecomunicações. Nio se pode conceber a 
expansio das atividades, dos negócios, em todos os setores, 
sem que esteja presente a comunicação telefônica local, interur
bana e internacional. Na atualidade, além do tradicional telefo
ne, existem serviços outros; cOmo a transmissão de dadoS, a te
lefonfu celular, a TV a cabo, o serviço de bip. É um universo 
tecnológico esse das telecomunicações, estreitamente entrelaça
do com o progresso em geral, em parte significando maioi- con
forto para as pessoas, mas em grande parte simplesmente inse
parável, passo a passo, do crescimento econômico. 

~a solenidade a que me referi. de assinawm do Convénio, o 
Reitor Efren Maranhão, da Universidade Fedem! de Pernambuco, 
muito bem defmiu e reconheceu a importância dessa tecnologia. a 
.importância da fOillliiÇW profJS•ional aprimOOlda e, particular
mente, o alto significado e sinergia da integração universidade
ernp:esa. 

O Dr. Lélio Viana Lobo. Presidente da Telebnls. corrobo
roo. as palavras do reitor, chamando ainda a atenção p8I3. o ex
traordinário crescimento_ que o sistema nacional de telecomunica
ções vem enfrentando. Ressaltai a importâ.Dcia de se investir em 
treinamento, até mesmo para que não venha a se frustrar a socie
dade; e, especificamente, mencionw a necessidade de formar pro
fiSSionaiS na Região Nordeste, para enfrentar os desafios do cres
cimento que i.tá ~r nessa região. 

A assinatura do Convênio foi prestigiada pela presença • 
do Ministro das Comunicações. Dr. Sérgio Motta, que desta
cou, na oportunidade, a necessidade de a ação do Estado brasi
leiro em favor do desenvolvimento do Norte e Nordeste dar-se 
sob um enfoque global, em todas as frentes. É compromisso 
que decorre. até mesmo naturalmente. do compromisso maior 
de construir uma sociedade irreversivelmente com.prqmetida 
cOm a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. É nesse 
contexto que deve ser visto o estratégico setor de telecomunicaw 
ções. 

A•iiegurou o Ministro Sérgio Motta que o Bmsil já dotado 
por governos anteriores de poderoso e extenso sistema de te
lecomunicações, tratará de expendi-lo e atualizá-lo: em ter
mos de satélites. cabos óticos submarinos para todo o mun
do, cabos de fibras 6ticas em território brasileiro, e de forta
lecimento técnico das empresas de telefonia. O esforço que 
será feito nesses setores será imenso. O Brasil, o sistema Te
lebrás, as universidades, têm notáveis centros de exceiSncia 
que precisamos apoiar, reforçar, fazer com que difundam 
seus conhecimentos. 

Sr. Presidente, como disse no i.z:dcio, a assina.wra desse 
Convênio, o cootato com os dirigentes universitários e das empre
"'-' brnsileira:; de telecomunicaçõe•. as palavras do Mini""' Sér· 
gio Motta, convenceram-me de que devemos manter a coofWlça 
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em nossa capacidade de desenvolvimemo. O_ caminho- para isso 
passa indispensavelmente pela educação, pelo treinamento, pelo 
esfaço constanle de avançar em ciência e tecnologia. Temos o 
exemplo de países como a Coréia do Sul que, no espaço de duas 
ou três décadas, deu um salto exttaordinário de progresso investin~ 
do nesses fatores. 

O Brasil talvez seja o maior mercado de telecoDllloicações 
do mundo considerando o tamanho e a aceleração de seu ritmo de 
~scimento. Os investimentos projetados são enormes. Seriio in
vestimentos a serem realizados não só pelo setor pjblico, que eri
giu um sistema elogiado no mundo, mas também _pela iniciativa 
privada. que sem dúvida se interessará em assumir partes do siste
ma. e saberá fazê-lo com eficiência.. 

Essa evohlçio positiva tem como condição indispensável a 
qualificação e o aperfeiçoamento constante do fator humano - sua 
valaização. A pavimentar esse caminho está a opç.io de aproxi
mar univernidade e empresa. É o camiDbo trilhado com felicidade 
pelos que promoveram Coovênio de Cooperação Técnico-Cientifi
ca entre a Telebrás e á Universidade de Pernambuco.· 

O setor de lelcco!llllD.Ícações é a propria modernidade. Pri
meiro, ele se associa ao esforço de trazer os segmentos retardatá~ 
rios para a modernidade que os segmente& mais abJaliza.dos já co
nhecem. Num segundo passo. o setor de telecomunicações nos 
lança em uma nova modemidade que há poucos anos nio conce
bíamos e nos apresenta novas tecnologias, novOG horizontes, às 
vezes surpreendentes, novas maneiras de se ligarem pessoas. afivi
dades econômica.s., :n:giões, paises. 

O Brasil há de ter sucesso na conquista dessas duas moder
nidades: a já conhecida telefonia, que é preciSO compartilbar com 
todos os brasileiro&, com todas as nossas regiões; e essa nova mo
demidade que bate às nossas portas, que também saberemos con

·quistar e difundir. 
Confiemos em noSsa capacidade, confiemos ei::n nosso- ca

minho. É hora de fli'IIWlllo-nos na esperança. no esforço conjunto, 
na visão positiv-a e solidária. --- -

Muito obrigado. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente. peço a palavrn 

para uma breve coiilllD.icação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a 'polavra a 

V. Ex' que dispõe de 5 minu10s. . 
O SR. ROMERO JUCÁ - (PFL-RR. Plira uma breve co

municação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidenle. Sr's. e Srs. Se
nadores. no pn'íximo dia 14. às I I horas. o SEBRAE está lançando 
uma Jomada Nacional pelo Estab.lto da Micrt? e Pequena Empresa. _ 

Sem dúvida alguma, essa iniciativa repreSentã: uma ação das 
mais relevantes e das mais importantes, quer pela quantidade de 
pequenas empresas em nosso Pais - quatro milhões - que exer
cem uma atividade econômica fundamental, quer pela necessida
de de que efetivam.ente o Congresso, a classe política e toda aso
ciedade se conscientizcm e formem rtleiras no sentido de que a 
pequena empresa e o pequeno empresário, aquele que luta com 
muitas dificuldades para. produzir e gerar empregos no nosso 
País tenham um estatuto e uma regra legal que faça com que 
sua ação seja fortalecida. 

Ao mesmo tempo em que registro o iniCiO -da Jornada Na
cional pelo Establto da Micro e Pequena Empresa, gOGtaria tam
bém de fazer um apelo ao Selne para que o Programa de Fundo 
de Aval, iniciado no País em algumas regiões, seja estendido aos 
novos Estados. ao Estado de Romima. do Amapá. do Tocantins. en
fllll,. aOs novos Estados criado& oo impJ.amados que lutam pora focna:r 
o seu camillbo de desemrolvimerto ecooômica. Se o Fundo de Aval é 
importante para as pequenas empresas em todo o País, é maís impx-

tan1e ainda pata os Estados a que me referi. para o Estado de Ro
raima que represetto, potque esse aval e esse apoio podem repre
sentar a difCIOilÇ'l entre a atividade =>DÔIDÍca. e o de=nprego. 

Ao en=rar minhas palavras. reforço esse apelo à direção do 
Sebrae e registro o excelente trabalho que vem sendo realizado 
pelo Diretor-Presidente daquela organização, Sr. Mauro Motta 
Durante. e pelo Presidente do Conselho Deliberativo Naciorial. 
Guilherme Afif Domingos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Coocedo a palavra, 

por viilte minUtos. ao nobre senador V almir Campelo. --
0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. PrOnuncia o se

guinte discuno.) - Sr. Ptuidente., sn e Srs. Senadores, na úliíma 
sexta-feira. dia 8, foi comemorado o Dia IntCrnacioo.al-da Alfabeti
zação das Nações Unidas. 

Contando com um taxa de analfabetismo de 20.07% em 
sua pop.1laçio, o Brasil nio encontrou motivos para comemora
ção. Sio. 19.2 milhões de pessoos oom mais de quinze anos de 
idade que não sabem secjuer escrever Üm hiibete simPles, ou oies
mo,ler alguma coisa. · 

Agrava-se aínda mais a situação se nos aliannos à maiOria 
dos educadores:, que considera como analfabeta a pessoa que não 
leve. oo mínimo. cinco anoo de educação !armai. Considerando-se 
esse critério, revela-se diante de nós um verdadeiro abismo:-o nú
mero de iletrados no Brasil salta de 19,2 milhões para 40 milhões 
de analfabetos. 

RegístraD.do o fato, o Jornal Folha de S. Paulo trouxe, 
no dia 8, uma matéria de Fernando Rosseti, dizendo que o Bra· 
.sil, a 9" economia do mundo, deve chegar ao ano 2000 ainda 
em 7° lugar entre os países com maior número de analfabetos. 
O artigo denuncia o descumprimento da Constituição Federal 
que determinou, em suas Disposições Ttãnsitórias, a elimina
ção da taxa de analfabetismo até o ano de 1998. O articuTlSta 
revela ainda que lplase todos os que lidam com educaçio disse
minam boje a idéía de oferecer o ensino somente às crianças, 
deixando que o tempo cuide de eliminar õS adultos analfabetos, 
com o seu próprio desapetec.imento. 

Com esse racíocíi:rlo, o País. procedendo dessa forma, 
somente conseguirá erradicar o analfabetismo no ano 2030, 
trint8 e dois anos após a meia estabelecida pela Constituíçio · 
Cidadã. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. não podemos esperar 
tanto! Al&n do mais, agindo assim. nossos governantes demons
tram-se ÍIIsensa•os dia.nt.e dos aci.Jhos iletrados que, mesmo sem 
inSttUçio. cOm o seu "ánfuõ "tialiãlbo, con-tnõuem de maneira -gnm. 
diosa para o desenvolvimento da Nação. 

Em outm oportUnidade, aqui nesta Casa. demonstrei minha 
p!eOCUpaçio em relaçio A caótica fase por que passa a Educação 
noBia.Sil 

Enfatizei o fato de que o quadro da educação brasileira 
não nos permite manifestações de euforia e expressões de júbi~ 
lo. O número de escolas ainda é insuficiente para dar cobertura 
à demanda de vagas, e a qualidade do ensino apresenta-se 
aquém do patamar desejável. Os prédios e equipamentos dete
rioram-se ii olhos vistos e a baixa remuneração dos profissío
nais da Educação provoca um continuado e p:n:ocupan!e êxodo. 
A taxa de repeténcia e evasão escolar, da ordem de 2S%. é um 
indicador inequívoco da falência do sistema. O analfabetismo, 
a despeito de todas as iniciativas do Estado e da sociedade. in
siste em manter milhões de brasileiros à margem dos mais ele
mentares direitos da cida.dania. 

É preciso que os orçamentos públicos disponham de mais 
verba para aplicação na base educacional. O analfabetismo repre-
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senta a maior divida social que cabe aos governantes saldar, para O SR. PRESIDENTE (José Samey). Com a palavra o Se· 
posicionar o País na rota da almejada. modernidade. nador RamezTebet., que disporá de vinte minutos. 

Senão, como se poderá aumentar a produtividade, sem pro- O SR. RAMEZ TEBET - (PMDB-MS. Pronuncia o se-
ftssionais preparãdos? Como alcançar competitividade no mercado guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Si. Presidente, s:n e 
intemacional sem técnicos capazes? CorilO fazer crescer a qualifi- Srs. Senadores, abalanço-me a proferir algumas palavras na sessão 
cação geral da JlO!Xllação, se grande parte dela sequer cooclui as de boje, inspiiado no artigo do jornalis<a Mauro Santayana, publi-
quatro séries iniciais da escolarização? cado no Jornal da Tarde do dia 11) de setembro do corrente ano, 

Taís questionamentos conduzem-nos a -cooclusões lamentá- intitulado "As Razões do Oeste". 
veis e constrangedoras! Para revertermos o quadro caético em que Nesse artigo, o emérito jornalista, depois de afirmar ter 
se encontra o sistema educacional do País, temos de superar, in- viajado durante cinco dias pelo meu Estado, Mato Grosso do 
clusive, as condições sociais que geram o analfabeto, as quais, por Sul, mais com olhos poüticos do que cotn olhos turísticos. saiu 
sua vez. estão relacionadas com o próprio modelo -de desenvolvi- com pova confiança no Brasil, no nosso desenvolvimento eco-
menta econômico dominante no País. nômico, apesar das dificuldades da recessão atualíssima. 

O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Esse ilustre jornalista defende que "a Nação não está 
Senador Valmir Campelo? apenas nos ermos molhados do Pantanal. nas trilhas apagadas 

O SR. V ALMIR CAMPELO ~ Ouço V. Ex • com muito pelO vento do tempo; mas sulcadas na memória nacional dos 
prazer, Senador Romero Jucá. expedicionários à Laguna, em sua esperança na ida e em seu 

O Sr. Romero Jucá · Senador Valmir Can:!pelo, V. Ex• sofrimento na volta. Ela se encontra em todos os recantos do 
toca na questão cruciâl par:a o futuro do nosso País. Sem dúvida País, onde a nossa particular humanidade se afnma na criaÇão e 
nenhuma. a questão da educação é a pech'a de toque na transfotm.a- no sacrifício, no pequeno orgulho de todos os dias e na disposi
ção do nosso País., no país cidadão que todos nós qu~lDCIS. Gos- ção para resistência." 
taria de fazer minhas as palavrns de V. Ex•, não s6 para denunciar __ _ O jornalista_ diz ser difícil entender que contra essa Nação 
essa questio, mas também para cobrar tim posicioriameDt.o--defmi_--- ambiciosa de crescer se coloque exatameDle o seu grupo mais pri· 
tivo do Governo Federal, no sentido de que programas sejam im-- vilegiado, que pôde reunir o melhor conhecimento do século. mas 
plementados, para que não caiamos nesse atraso, que V. Ex" tão _ CO!lb.ecimento frio, arrogante, estelar. acima da realidade e a ela 
bem explanru, de mais de 30 anos, -do que estava propoSto na indiferente. 

ConstituiÇão. Sem dúvida nenhuma, o Governo Fedem! e a classe Depois de fazer um passeio pela história do meu Estado, ele 
política brasileira terão de toDllli' uma JX>SÍçio séria e emergencial lembra muito bem que Mato Grosso do Sul " é a única parte do 
DO tocante à reformulação do ensino bmsileiro, para não SÓ agre- fenit6rio nacioD.al que, depois da independência. sofreu a inVasão 
gar esses segmentCJS que estão excluídos, mas também fazer com e a presença de tropas estrangeiras por um tempo prolongado." Ele 
que a educação miWstrada em nosso Pais se transforme em uma coostata a pujan'ça. do nosso Estado e clama contra o modelo cen
"'Cducação cidadã, para que o País possa ser um país cidadão. Sem tralizador dos tecnocratas que está impedindo o livre desenvolvi
dúvida nenhuma, as ponderações de V. Ex• nesta tarde são da ment.o do País a partir da capacidade criadora e.da disposição dos 
maior importância e espero que o PieSidCDte -Fernando Hemique seus habitantes para 0 trabalho. 
Cardoso e o Ministro da Educação, Paulo Rcinato, levem em conta 
mais essas observações e, efetivamente, apresentem ao Brasil um Em verdade, Sr. Presidente, srs e Srs. Seiladores, ele pede 
programa que oonsiga mudar a realidade da educação que estamos um novo PactO federativo. Desejo lembrar que, há poucos dias, na 
vivendo. Comissão de Assuntos Econômicos, dos 27 Es!ados da Federação, 

0 SR. v ALMIR CAMPELO . Agradeço as paiavras de 23 estiveram prcseDtes por intermédio dos seus Secretários de Fa
V. Ex", porque partem não só de. um SenadÇJr dU. República, zenda e prestaram um dep:timento dramático. Nós, os Senadores 
mas também de um ex-governante de Roraima. Todos nós sa- que lá DOS encontrávamos, pudemos sentir como é difícil e dramá
bemos do papel que V. Ex• desempenhou no seu Estado, princi- tica a situação econômico-fmanceira das unidades da Federação 
palmente no que diz respeito à educaçio: V. Ex• construiu es- brasileira. Estão elas impossibilitadas de saldar seus compromis-
colas, melhorou o ensino e valorizou os wofissloi:tais da área SOS mais prementes. Até mesmo o Estado mais rico da Federação 
da Educaçio. brasileim, o Estado de Sio Paulo, está em dificul~s oom o pa-

locorporo com muita satisfação as palavras de v. Ex•, Se- gamento da fOiba de pcssoa.l. Mato Grosso, também, está caD. ex.-
nador Romero Jucá. trema dificuldade de saldar seus compromissos com a folha de 

Para que superemos essa triste realidade, necessário se faz pessoal. 
que nos afmemos com os novos acordes da ordem mundial e que Sr. Presidente, sn e e Srs. Senadores, queremos fazer coro. 
direcionemos este País oa rota do desenvolvimento e da modemi- nesta hora importante, com o artigo desse jornalista. com todas as 
dade. vozes representativas dos Estados da Federação brasileira." -para 

E para que alca.ocemos merit6rios progressos nesse senti- · que esse pecto federativo ccmece de ímodiato. 
do, todos os governantes. todas as autoridades públicas, terio Está em tramitação no CongressO Nacional a refcnma tribu-
de reconhecer a educação como sendo a via de acesso mais efi- tári8., à qual tOdos nóS-deveremos estar atentos e vigilantes para 
caz para a construção de um país desenvolvido e competitivo. defender os Estados bnsileiiüs~ para que não percam rti::eítas, para 

Assim, esperamos que a União e os Estados Federados en- que os Municipios também não percam as já escassas receitas de 
coatrem uma forma de priorizar os investimentos na área da Edu- que_ dispõem. 
cação. Esperamos mais: que o ~sidente -FCrnando Henrique Car-· Com efeito, quem andar pelo imenso Brasil e vê-lo de per-
doso • por ter sido eleito com base em um programa que faru a to, em lugar de imaginá-lo _pelos números mal recolhidos pelos 
educação como uma das cinco princípais metas sociais de seu Go- serviços estatísticos, verá. como diz Mauro Sanlayana em seu arti-
vemo • não abandone a iniciatiVa de liderar o movimento pelo de- go, que Ta.ncredo Neves tiDha razio quando dizia que, "oas di-
senvolvimento do ensino. mensões do Brasil, sem federação, não haverá república. não ha-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. verá democracia oem nação soberana.." 
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Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. _se os Estados estão O SR. RAMEZ TEBET . Concedo o apane ao Senador 
nessa situação calamitosa, se são eles que compõem a Federação Romero Jucá. 
brasileira, se estão todos eles endividados. acredito que está na O Sr. Romero Jucá- Senador Ramez Tebet. apenas para 
bora de as autoridades econômicas do Govemo Federal, de nós, os conoborar as palavras de V. Ex_• no sentido de regisrrar que, efeti-
Senadores de República. nos unirmos para, de uma vez por todas, vamente, os Estados da Federação e também a maioria dos Muni-
prestarmos o auxilio. pelo menos o mínimo necessário, para que cípios encontram-se numa situação pré-falimentar. Mês a mês, têm 
possam se livrar um pouco da pesada carga que estão tendo hoje caído as arrecadações do FPM e do FPE. Apesar de o Governo Fe-
para arcar com as despesas da própria sobrevivência. Acredito que deral de vez em quando anunciar recorde de arrecadação, o que 
isso é urgente a f1m de salvarmos a Federação brasileira. n6s temos visto na_ prática é o empobrecimento dos MunicípiOs e 

Os Estados estão endividados, todos eles clamam a uma só dos Estados. Sem dúvida. essa é uma questão emergencial. que 
voz. Se a União é o conjuot.o dos Estacios da Federação brasileirn., não está sendo colocada nessa reforma tributária da forma como o 
penso que nós do Senado da República e os Ministros- da áxea te- Governo Federal a está encaminhando. O perfil tributário oão eStá 
mos que, imediatamente, sob pena de a situação ficar cada vez sendo modificado, não se está discutindo essa questão das novas 
pior, apresentar uma solução. a.tividades dos Municípios e dos Estados, e, mais do que isso, 

Estou sentindo isso no meu Esta®. Mato_Grosso do Sul. como diz V. Ex•, no mom.~nto em que tudo isso intra em choque, 
que tem um Governador austero, Wilson Barbosa Martins, que também entra em crise o princípio da federação. Quero· parabeni~ 
passou por esta Casa, e que se encontra em dificuldades para arcar zar V. Ex• pelas suas palavras e alertar esta Casa e todo o Coo-
com as despesas da folha de pagamento. Dig.3.-se de p_assagem. Sr. gresso sobre a gravidade das conseqüências que esse problema 
Presidente, s:n e Srs:Senadores, que lá no meu Estado as folhas pode acarretar. 
de pagamento de meses passados vêm sendo pagas com um endi· O SR. RAMEZ TEBET · Senador Romero Jucá., agrade
vidamento maior do Estado, para que o servidor plblico não conti- ço o aparte de V. Ex•, que vem enriquecer o modesto pronuncia-
oue passando por privações que o atormentem na sua própria exis- meoto que faço. 
tência. Quando este assunlo é discutido, quando este assunto é de~ 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex'" me concede um aparte? batido, busca-se a explicação no passado. Busca-se explicar que as 
O SR. RAMEZ TEBET · Concedo o_ aparte ao Senador unidades da Federação têm uma quantidade de servidores píblicos 

Humberto Lucena. acima das suas verdadeiras necessidades; busca-se explicar com as 
O Sr. Humberto Lucena . Desejo solidarizar-me com o obras faraónicas. 

pronunciamento de V. Ex• e dizer que do jeito que vamos dificil- Entendo, dado que o assunto atinge as 27 unidades da 
mente poderemos consolidar a Repíblica Federativa no Brasil, f-ederação brasileira, que essas causas, ainda que verdadeiras 
pois todas as providências de que temos coohecimento, inclusive em muitos Estados da Federação brasileira, não podem mais re~ 
no que tange à reforma tributária, levam-nos a idéia de uma Repú- tardar uma solução urgente JX)r parte do Govemo Federal e p:>r 
hlica Unitária. O que contnuia ini.e-ir.ii:nente a nossa Constituição. parte dO Senado da República, JX)is isso é o próprio Brasil. São 
V. Ex• tem toda razão. Somos representantes dos Estados e temos as 27 unidades da Federação que estão asfixiadas, portanto, é o 
o dever de ~lar pelo seu destino. Nio pode haver autonomia dos Brasil que está asftxiado, são os Municípios brasileiros que es-
EstBdos sem autonomia fmanceiiã.. Juntos, _vamos ver quais as me- tão asftxiados. 
didas que JXXlemos adotar. Há projetes de lei e de resolução de Cumpre, então, encontrar uma fórmula. Os Senadores 
nossa autoria e dos Seoadorcs Esperidião Amin e Pedro Simon, Humberto Lucena e Espiridião Amin propõem uma redução 
que estão na-Comissão de Assuntos EcooômicoS. Vamos verificar da parcela que os Estados da Federação boje deixam para a 
quais as alterações que poderemos fazer na legislação, pai-a salvar União. 
os Estados dessa situação catastrófica em que se ~cdntram, na~ sua Entendo, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, que está 
grande maioria._ - _na hora de encontmnos_t!IDR saj:da_e faço nesta taitie o meu apelo. 

O SR. RAME-Z TEBEt : Senado! Humberto Lucep.a, o Não _sei se a O:iinha voz ~egará ao Planaho., onde a solução pode
aparte de V. Ex• me dá tranqüilidade, pelo menos quanto à oportu- ria surgir rapidamente. mas acredito que o Senado da República 
nidade do meu pronunciamento, porque V. ~·. juntamente com está convencido da necessidade premente e inadiável em solucio-
outros Senadores, apresenta uma medida concreta par.a desafogar nar o problema dos Esmdos brasileiros. -
um pouCo o sofrimento dos Estados da Fedefação brasileira. O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• um apane, 

Ora.. se temos o ideal da República Federativa, se esse sem- nobre Senador Ramez Tebet? 
pre foi o nosso sonho, por que tardarmos tanto em ajudar os Esta- O SR. RAMEZ TEBET- Vou conceder o aparte ao nobre 
dos da Federação brasileira? Por que essa demora? Por que permi- Senador JÕsaphat MariDho. 
tir que essa dívida se proloogue cada vez mais? Por que não bus- O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me~· Ex• apenas um 
car, de imediato, uma solução que, pelo menos, possa desafogar- acr6scimo apenas às suas excelentes afnmações. E preciso que nós 
voho a n:petir - os grandes percalços, as grandes dificuldades em convençamos o Poder Federal no Brasil de que não há União fotte 
que se encontram as 27 unidades da Federação brasileira? Nós com Estados enfraquecidos e empobrecidos. Tenho repetido muito 
c~mos, sim, o sério risco de nos transformarmos DUm Estado este conceito aqui e a cada momento me parece que ele se torna 
ucit.ário, de sermos apenas uma repú_blica de fachada, uma repúbli- mais nítido. Agora mesmo o que se está verificando é doloroso. 
ca de nome. E não é este, positivamente, o nosso objetivo, não é- Há prefeituras, inclusi-.e no Estado da Bahi.a... que estão encerrando 
este o Brasil dos nossos sonhos. oão é este o_ Brasil que nós quere- atividades admínistt'ativas porque já não dispõem de rerursos para 

mantê-las. É um estado de falênci.ã. Cuida-se de uma reforma tri
butária, mas não se quer fazer um estUdo profundo das razões pO.
las quais, apesar dos recursos que a Constittliçâo de 88 deu aos Es
tados e Municípios, Municípios e Estados estão cada dia mais em
pobrecidos, menos capazes para cumprir suas tarefas. Muito obri
gado a V. Ex•. 

mos. 
Portanto, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, urge que es

tejamo5 atentos; urge que se tomem providências. para que baja 
um desafogo nas nossas unidades federativas. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Ramez Tebet, V. &.• me 
permite um aparte? 



148 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

O SR. RAMEZ TEBET · Senador 1osaphat MariDho. 
como é altamente confortante para mim encerrar o meu pronuncia
mento com as sábias palavras de V. Ex •! 

Dou por terminado meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (1osé Samey) · Esgotada a lista de 
oradores. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Renan Calbeiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 252, DE 1995 

Acreoc:eota artigo ii Lei u' 8.031, de 12 de abril 
de 1990, que •cria o Programa Nacional de Dexsta
tizaçio e dá outras provid.êodas'". 

O Congresso Nacional dccrna: 
Art. !' Acresceuo.-se o seguiute artigo à Lei n• 8.03 I. de 12 

de abril de 1990, dando-ibe.a DUmemçio devida: 

"Art. O Presidente da Comissão Oim.cn do Pro
grama Nacional de Ocsestatizaç.io encam.i.nhará, no pra
zo de três dias, documentos c infonnações que lhe forem 
requeridos pelo Congresso Nacional ou "qualquer de suas 
COmissões, sob pena de responsabilidade.'' 

Art. zo Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em COD.trário. 

Juotlllaoçio 

A presente proposiçi.o objetiva fazer com que o Congres
so Nacional tenha acesso imediato a documentos e informações 

·relacionados com o Programa Nacional de Desestatizaçio. Com 
efeito, para que o Póder Legislativo Possa desenvolver a con
tento a sua missão constitucíona.l de fiscalizar os atos da_Agnll
nistração Pública é necessário que tenha acesso aos respectivos 
documentos e informações. _ _ __ _ 

Especificamente no que coucenie- ao Programa Naclona.J. 
de Desestatizaçio. ora em andamento. sabemos da pol&nica e daa 
controvérsias- que tem -cercado a privatizaç.ío de algUmas du em
pn:sas participanles do Programa. """' ampla -ssão sobn: a 
opinião pública que, por seu turno, exige. com razio, que o Con
gresso Nacional acompanhe e fiSCa!iao os processos de desestati
zaç.ão que são efetivados. 

Entretanr.o, para que o aCcmpenbamento e a f15('8lizaçlo 
que competem ao Congresso Nacional sejam levados a bom tenno 
é preciso que se dêem passo a püso e celeremente, com a possibi
lidade de verificação im.ediata das divcnas etapas de cada proces
so de privatização, uma vez que certas fases desses proce$SOS, uma 
vez concluídas não podem sec desfeitas, inclusive _ _por garantias 
constituciona.is. 

Dessa forma, os documentos e informações que -sejam 
solicitados para efeito de acompa.nlialnento das -atiVidades do 
Programa Nacional de Deses:tatiza.çio pelo Congresso Nacional 
devem ser fornecidos em prazo curto para que os ates de fisca
lizaçio possam ter eficácia. Daí o lapso de ~ dias que propo
mos para que o Presidente da Comissio Diretora do Programa 
- autoridade responsável pelos atos do Programa - envie ao Per 
der Legislativo os documentos e informações requeridos, espa
ço de tempo núoimo que nos parece suficiente para que os pe
didos sejam processados e encaminhados. 

Ante o exposto e tendo em vista o i:iiteresse público na ma
téria tratada pelo projeto de lei que ora justificamos, solicitamos o 
apoio dos nobres colegas para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1995. - Senador Ro
berto Requião. 

lEGISLAÇÃO Cll'ADA 

LEIN'8.03l. DE 12DEABRILDE-!99o 

Cria o Programa Nacional de De9estatização, e 
dá outras providências. 

Às Çrmissões de Constitt.Jiçio, Justiça e Cidada
nia; e de Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a 
decisão tem:rinativa sobn: a matéria. nos teonos do art. 
49. a, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- O projeto de lei que 
acabo de ser lido será n:metido à Comissão de Coustituiçio. Justi
ça e Cidadania e, nos 1CI:mos do art. 49, a, do Regimento Interno, à 
Comissão de Assuntos Ecoo.õmicos_. 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1 e> Secre
tário-em CXercicio. SeD.adéir R.enan Ca.lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.178, DE 1995 

Senhor Presideno., 
Requeiro, nos termos do artigo 258 do RegimeniD lotemo 

do Senado Federal a tramitação em conjmto da Proposta de 
Emenda l Constituiçio n' 3. de 1995 com as Proposw de Emenda 
à Coustituiçio n's 2 e 10, de 1995, por versarem sobre a mesma 
matéria. 

Justlllcação 

~tende-se, a exemplo do que ocorreu com as PEC 2~ _10, 
de 1995. a anexação, também, da PECn'3. de 1995, pomquetra
mitem em coo.jJ.qiO por regularem a mesma matéria e todas em 

.. fase de exame pela Comissão de Coostituiçio, Justiça e Cidadania, 
confCJnDe faculta o Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 11 de seo.mbro de 1995. - Senada Ro
naldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDNETE (1osé Samey) - O ~erimento que 
acaba. de ser lido será incluído em Ordem do Dia, de acordo com o · 
art. 255 do Regimento Interno -

O SR. PRESIDENTE (1osé Samey) - Nada mais havendo 
a tmtar, a Presidência vai encemlr os trabalhos. designando pua a 
sessão delibomtiva ordinária de amanhi a seguiute. · 

ORDEM DO DIA 
Item úulco _ 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTIIUIÇÂO N' 39, DE Í995 

Discussão, em primeúo tumo, da Propoáa de Emeuda à 
Constituição n• 39, de 1995 (n" f/95, na Cimant doo Deputados), 
de iniciativa do Pn:sidente da República. que altem o§ 1' do arti
go I TI da Coustituiçio Federai. I<Ddo 

Parecer, sobn' S(Jl, de 1995, da Comissão 
- de Co-lção, Juatlça e Cldod•nl•, favonlvei com 

coneções fcmnais, em obedi&Jcia .-.&nica JegislativL 
(Primeiro dia de discussão) .. 
O SR PRESIDENTE (José Samey)- Está encenada a ses-

são. 

(Levama-.se a sesJiio às 16h22min.) 
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Ata da 1413 Sessão Especial, em 12 de Setembro de 1995 
.. 1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência do Sr. José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Sob a proteção de 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal. que se 
destina a comemorar o nonagésimo terceli'O amversário de nasct-

mento do ex-Presidente Juscelino Kubitscbek de Oliveira, em 
atendimento ao Requerimento D0 1.079, de 1995, de autoria do no
bre Senador José Roberto Arruda e outros Srs. Senadores. 

A Presidência convida para compor a Mesa a sr- Sarah Ku
bitscbek. o Governador de Brasília e o V ice-Governador de Minas 
Gerais, Governador em exercício. - -

Peço ao cerimonial qJJe conduza as respectivaS autoridades 
à Mesa. (Pausa.) 

1\ PresldeiiCia-cODVfdiOSPre5entes a ficaiem em pé Para a 
execução do Hino de Brasília. 

(Execução do Hino de Brasília) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador José Roberto Anuda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DF. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do_orador.) · 

''3 de juobo de 1964. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. na previsão de que 

se confmne a caSsação de meus direitos po!íticos, que 
implicaria a cassação do meu direito de cidadão. julgo 
do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à 
Nação brasileira. 

Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a 
consumar-se, não me veja eu privado do dever de de-_ 
nunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as 
instituiÇões liVreS. 

Não me é lícito perder esta oportunidade,,que não 
me pertence, mas pertence a tudo que represento nesta 
hora. Julgo ser este um dos- mais altos momentos da mi
nha vida pública. Comparo-o ao üiStanie em que Iecebi a 
faixa-presidencial. depois de uma luta·sem tréguas con
tra forças de toda ordem. inclusive as da calúnia que, em 
vão, tentaram deter a vontade do povo brasileiro. 

Sou ainda o mesmo ·cidadão. Ontem: detentor do 
Governo, chefe constib.Jcional das Forças Armadas, 
aquele que amparou e promoveu os seus ·mais ferrenhos 
adversários. Hoje, um homem desarmado, sem possibili
dades de reação material, mas disposto a reagir com a 
energia. a determinação-e- a· eoblgeÍfi--dos que combatem 
para cair de pé. 

Sr. ~sidente. é o caso de me perguntar se deve
ria ficar envaidecidO de- tao giande privilégio, o de ser o 
alvo principal da luta antidemOCTática. porque me mvade 
neste instante uma tristeza das mais terriveis por que já 
passei em toda a minha acidentada vida pública. Essa 
tristeza nasce, sem dúvida, de que, se por um lado me 
oferecem uma oportunidade de glória, por outro lado, 
fere o nosso País. hum.ifuando na minha pessoa a nossa 
civilização. degradando-nos no conceito das demais na· 
çêres livres. 

Sei que nesta Terra as t.iian.ias não duram. que so
mos uma Nação humana penetrada pelo espírito de jJsti-

ça. Muito mais do que a mim, cãSsam os direitos políti-
cos do Brasil. _. _ __ . _ 

Dirijo-me agora, de maneira particular. aos países 
estrangeiros. à opinião pública internacional, para dizer
lhes que oão julguem o meu País por esse ato inspirado 
no ódio. Quero pedir-lhes que confiem não apenas na 
capacidade de reCuperação do Brasil no pfino econômi
co, mas tam~m nas grandes reservas morais do nosso 
País. Estamos apenas atravessando uma hora difícil. mas 
este é um país democrático que repele os extremismos 
de qualquer nat~ ~ão nos julguem apenas por um 

ato._ É o que peço a todos os que nos contemplam de 
f~~_I!_e_~f:_e_ !ll<?~ento. em ql)e me _elevo um pouco adma 
de mim mesmo pela discriminação do ódio e pela ce
gueira crim.inosa. 

Diante do povo brasileiro, quero declarar que me 
reinvisto de novos e excepcionais podereS, neste "ino
mento, para a grande caminhada da liberdade e dQ_en
gra!!decimento nacional." 

O que acabo de ler são trechos do último discurso do então 
Senador Juscelino Kubítschek de Oliveira,_ feito nesta mesma tri

""buna no dia 03 de junho de 1964. 
Sr. Presidente. Sr""s e Srs. Senadores. Sr. Senador Josaphat 

Marinho. o único daquela Legislatura presente aqui. boje, _com 
mandato de Senador pelo Estado da Babia, e presente naquela ~es
são histórica; S~ Governador de Brasília, Professor Cristovam 
Buarque~ Sr. Governador de Minas. Dr. Wal.frido Mares Guia: D. 
Sarah Kubitscbek: Sr""s Márcia e Maristela Kubitschek; Srs. Carlos 
Murilo e Ddeu d_e Oliveira, primos do Presidente Juscelino: fami
liares; amigos do Presidente; Srs: Embaixadores de Nações anu
gas; Srs. Senadores; Srs. Deputados; demais autoridades presentes: 
pioneiros de Brasília: 

Passados 30 anos dessa sessão histórica, estamos todos 
aqui, no SenadO Federal - esta que foi a úkíma tribuna política-do 
Presidente Juscelino Kubitscbek de Oliveira- para reverenciar sua 
meméria no dia em que completaria 93 anos; para homenagear, na 
pessoa de D. Sarah Kubitscbek · eterna Primeira-Dama deste País 
· a grande figura Pública do grande estadista Presidente Juscelino 
Kubitschek. 

Mas todos nós, brasileiros. sabemos. D. Sarah. Márcia. M.a
ristela, que é impossível fazer uma homenagem ao Presidente Jus
celino, sem que antes façamos _1,u:na renexão sobre as grandes liçõ
es. os grandes exemplos da sua vida JJ.iblica que estão aí. como a 
modelar um novo projeto de país. Na verdade, o Presidente Jusce
lino, pela sua história de vida, desde menino humilde em Diaman
tina, até o período de estudos, com dificuldades. em Belo Hori.ZOD· 
te, a carreira como médico, como Oficial da Polícia Militar m.i.n,ei· 
ra. depois como Prefeito de Belo Horizonte, Deputado, Goverila
dor de Minas. Presidente da República. enftm. toda sua txajetória. 
humana e pública, está repleta de exemplos que merecem a refie· 
xão de todos nós que sonhamos o mesmo País que ele, antes de 
nós. teve a coragem de sonhar. -

Destaco três grandes lições que me parecem extremamente 
awais para sobre elas refletirmps. A primeira delas: foi o Presiden· 
te Juscelino Kubitschek o primeiro Líder político brasileiro a falar 
em desenvolvimento. Antes de Juscelino. falâvamos em progresso. 
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herdeiros ainda da teoria positivista de Comte. O Presidente Jusce
lino. não só no diScurso. mas principalmente na práiica. quei como 
Prefeito de Belo Horizonte. ao inventar a Pampulba e ao fazer a 
Avenida Antônio Carlos, com três largas pistas de cada lado e ser 
arusado de visionário - afmal de contas, os mineiros, na época. an
davam ainda de charrete, e, boje, a Avenida AnlÕnio Carlos está 
com o trânsito caótico, já foram feitas inclusive outras avenidas. 
túneis - visionário, porque viu ã frente de seu tempo: quer como 
Governador de Minas, quaD.do levava energia elétrica a cada pe
queno vilarejo de Minas. transformando a economia do Estado. 
criando a CEMIG e lançando bases para a construção de Três Ma
rias, que viria a ser parte do seu binômio enefgía-transporte: quer 
como Presidente da República. quando teve a coragem de, pela 
primeira vez na História fepublicana.., elaOOrar um Plano de Metas. 
Com a a )Ida do eminente Professor Lucas Lopes e de outros gran
des nomes da época. o Presidente Juscelino teve a coragem de. oos 
anos 50, falar em plarejamento estratégico, em administração pú
blica - o que é mode}:'D.o boje. Mais do que pensar em 30 metas. 
cumpri-las: mais do que isso. ver o País como um todo e tentar, na 
inter-relação dessas 30 ·metas e da meta-síntese - que não era a 
construção de Brasília. mas a interiorização do desenvolvimento-, 
enxergar o País do futuro, o País que, com iantas riquezas naturais 
e possuindo um povo bom. tinha que ter um futuro de desenvolvi
meato e não apenas de progresso. E por que desenvolvimento? 
Porque contemplava não apenas o desenvolvimento material da 
Nação. mas a melhoria da qUalidade_ de vida das pessoas. O Presi
dente Juscelino Kubítscbek cunhou pela primeira vez no discurso 
e na prática a importância do desenvolvimento - essa, a primeira 
grande lição. 

Mas, como grande bomem. não ficaria nisso~ Ele se impôs 
·uma segunda lição, ainda mais importante que a primeira, que era 
fazer todo esse desenvolvimento. fazer com que o País desenvol
vesse 50 anos em 5; que construísse estradas, trouxesse a indústna 
automobilística; duplicasse a pl'odução de aço; multiplicasse por 
cinco o potencial de energia elétrica; enfim. desenvolvesse tcxlos 
os seus estágios, sobretudo, num clima de total respeito às liberda
des democráticas. Essa, a segunda grande liçâo do Presidente Jus
celino. que assumiu a faixa presidencial em clima de turbUlência e 
teve como primeiro ato a revogação. do estado de sítio. :E.nfrentoo 
Aragarças e Jacareacanga. que acabaram passando para a História 
menos pelos ideais dos revoltosos de então, muito mais pelo gesto 
de anistia do agredido. Conviveu com todo tipo de opositores, mas 
o fez democraticamente, por meio do debate çom o Congresso Na
cional prestando sua contribuição àquele que era um plano ousado 
de desenvolvimento. 

Parece-me. Sr. Presidente. Srs.. Governadores. S~s e Srs. 
Senadores. D. Sarah. que essas duas lições - de desenvolvimento e 
de liberdades democráticas - são tão grandes, tão importanies que 
modelariam ainda boje o projeto de país que todos nós desejamos. 
Bastariam as duas não só peLa tese. mas principalmente pela práti
ca, para eternizar na memória e na emoção de todos os brasileiros 
a figura ímpar eh Presidente Juscelino Kubitscbek de Oliveira. 

Mas não se faz estadista por acaso. Antes desse. tem que 
haver uma grande figura humana: e é na figura humana de Jusceli
no Kubitscbek que eSlá o terceiro e talvez o mais importa.Dte 
exemplo de toda a sua vida para as futurãs gerações brasileiras. 
Além de promover um surto inigualável de desenvolvimento, em 
clima de total respeito às libeidades demcx:;ráticas. conseguiu fazer 
tudo isso com otimismo, com um constante sorriso no rosto. com 
um abraço fraternal. inclusive aos adversários - o Presidente cão 
tinha inimigos. Conseguiu explicar ao pOvo brasileiro- sabe Deus 
em que idioma · que adma do projeto de desenvolvimento. acima 

do clima de democracia. tinha que haver uma confiança maiOr, de 
todos os brasileiros, na capacidade de nós mesmos construirmos 
um país melhor. Juscelino tinha não só um projeto de país no cam
po econômico, mas um projeto de Nação brasileira; mais do que 
isso, tinha um projeto de Pátria. porque incluía-se nesse projeto de 
pãtria o componente psicológico da conliança e do otimisino que 
respirávamos todos os brasileiros no fmal da década de 50. 

Todos lembramos que, quando se construiu Brasília - e o 
Presidente Juscelino explicava sua construção - não era apenas 
para ser uma nova cidade, mais bonita, Capital do País, mas prin
cipalmente para ser um pólo de interiorização do desenvolvimento 
nacional. Antes éramos um país litorâneo, económica e demografi
camente litorâneo. Passados 450 anos da chegada dos pormgueses 
ao Brasil, foi justamente a construção de Brasília e depois a coos
trução de estradas e de usinas hidroelétricas - modelo de desenvol
vimento do Presidente Juscelino - que fez com que nós, brasilei
ros, pela primeira vez. voltássemos as costas ao Oceano Atl.ântico 
e afilássemos nosso próprio ~rrit6rio; mais do que olhar o próprio 

território. fez com que todos os brasileiros. das mais diverSas re
giões do País, acreditassem naquele sonho, naquele ideal. 

O Presidente Juscelino contagioo a Nação brasileira. As 
imagens de Dino Casolla, que ainda boje estão por aí disponíveis, 
mostram os candangos cbegando a Brasília em carrocerias de ca
minhão; bomens humildes, com suas famílias e com suas esperan
ças: alguns chegavam em lombos de burros; muitos vieram a pé. 
com suas famílias, das mais diversas regiões deste País. _ 

E o que movia essas famílias? Um ideal. A prova eõílcreta 
_de que um sonho. quando sonhado juntos, toma-se uma realidade. 
Mais do que a epopéia de toda uma geração de construír Brasília. 
f01 o clima de otimismo que respirnvam todos os brasileiros_--

Lá no interior. onde eu vivia, D. Sarah, era comum que. oa 
beiJa da estrada de ferro. onde nasci, familias humildes. ao cons
tru~m suas casts. fizessem dos muros imitações _das colunas do 
Palácio da Alvorada, símbolo do orgulho que todos os brasileiros 
sentiam não só por causa da nova Capital, mas também pelo mo
mento de otimismo que viVia a Nação brasileira. 

Essa é a terceira grande lição do Presidente Juscelino. Mas 
essa também não é apenas uma homenagem ao Presidente. P.ermi
tam-me os Srs. Embaixadores, os Srs. Senadores. Srs. Governado- " 
res que esta seja também uma homenagem aos pioneiroS da Re
gião Nordesle. do Norte do País. da Região Sul, do Centro'Oeste. 
de todo o Brasil; os pioneiros que tiveram a audácia de a~itar 
num sonho, de acreditar no que era absolutamente visionário e de 
acompanhar e_sse sonho com .as suas famílias, com as suas cspe· 
ranças. com as suas perspectivas de futuro: e de construírem aqui. 
juntos, com o suor do rosto de cada_ um, com calos nas mãos e 
com muita emoção, esta cidade, que é marco do início de uma 
nova época na vida brasileira. Esses pioneiros. muitos dos quais 
estão nessas galerias boje, principalmente os anónimos, são mere
cedcm:s da mais profunda homenagem do Senado Federal. 

Mas todas essas lições. Sr. Presidente, na verdade, talvez te
nham ficado claras, pela primella vez, na consciência nacional, no· 
dia 23 de agosto de 1976. Nesse dia, quando perdíamos o Presi
dente Juscelino e quando. oas palavras de um outro eminente mi
neiro, o saudoso Tancredo Neves, a multidão se estendia do aero
porto à CatedraL nas ruas e avenidas de Brasília. foi talvez quando 
ocorreu um dos fenômenos mais importantes de psicologia de 
massa que se possa estudar no Brasil contemporâneo: o então Car
deal de B:rasília, que nos honra com a sua presença neste instante. 
chama D. Sarah à frente da Catedral e pede-llie. naquele momento 
de tristeza. que faça algo para conter a multidão que invadia a Ca
tedral, no intuito de despedir-se do Presidente. Lembro-me bem 
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das palavras fll'IIleS, dignas, sofridas de D. Saxah, dizendo ao povo 
deste País que todos p:xieriam ver o Presidente, mas que tivessem 
calma e entrassem aos poucos na Catedral E o povo obedeceu. 

Tancredo Neves. então Senador da República, quando da 
homenagem do Congresso à memória do ex-Presideme, numa das 
páginas mais marcantes desta Casa,. lembrava esse episódio e tra
çava um paralelo, com o elogio fúnebre de De Gaulle, feito por 
André Malranx. Contava-nos ele que. quando Malraux chega ao 
Palácio onde está sendo velado e recebe as últimas homenagens do 
grande General francês, uma mulher do povo, humilde e triste, 
tenta vencer o isolamento dos soldados franceses e diz que quer se 
despedir do grande General, Nesse momento, os soldados frnnce
ses se voltam para aquela mulli.er e dizem: 11A ordem é para todos 
e ninguém pódcnl entrai''. André MB.lraux, que vinha logo em se
guida. cbega altivo aos sentinelas e diz: ''Deixe-a passar, ela é a 
França"! 

Cada um de nós que esteve presente no dia 26 de agosto de 
1976 representava. ~sse momento, a emOÇão e o sofrimento da 
Nação bnsileira. 

Ainda foi Tancredo que. em palavras, imortalizava esse mo
mecto. dizendo que houve, em cada Lar. uma prece; em cada alma, 
uma lágrima e. em cada coração. um voto de pesar e de saudade. É 
que Juscelino pertencia àquela alta estirpe do herói de Sófocles: 
não viera para partilhar o ódio, viera para distribuir o amor. 

Continua o Presidente Tancredo. dizendo que as nacionali
dades dependem muito de sua cooiiguração física. dos acidentes 
imprevisíveis e misteriosos de sua formação; dos nomes telúricos 
que lhe vinham com a índole e a vocação, mas não há notícia na 
história de alguma que se haja transformado _em nação poderosa, 
digna e culta, sem a presença dos condutores clarividentes e profé
-ticos, sem os guias seguros e carismáticos, sem os lideres sábios e 
generosos. São os predestinados que, com suas Dlãos fortes e rígi
das. nas virtudes e defeitos dos seus povos. os constroem viris e 
dinâmicos. com o olhar fito no furu._ro, para rasgar, nos horizontes, 
a perspectiva iluminada do seu destino. 

Nesta homenagem que fazemos ao Presidente Juscelino Ku
bitscbek de Oliveira:; nesta f:lomeoagem que fazemos, os que so
mos de Brasília; nesta homenagem que fazemos. os que vieram de 
Goiás, o Estado que deu a última t;ibuna politica ao Presidente 
Juscelino; e os mineiros, berço do Presidente; Desta homenagem 
que fazemos todos, Senadores de todos-os Estadps brasileiros- al
guns dos quais. como o ex-Presidente da República. José Sarney, 
awal Presidente do Congresso Nacional; o Senador Antonio Car
los Magalhães, já presentes D.a Vida--púb]iêã. braSileira D.aquele 
grande momento de desenvolvimento nacioruil; como o Senador 
Josapbat Marinho, fio condutor da bistbri.a; S. Exa também inte
grante. posteriormente. da Frente Ampla. juntamente com o Presi
dente Juscelino - como todos os que estão aqui. os mais jovens, os 
menos experiente, mas sequíosos de absorver essa lição politica, 
essa lição de vida pública e essa lição humana do Presidente Jus
celino; todos n6s, nesta homenagem que prestamos ao Presideut:e 
Jusceli.oo e aos piõiieíi'õS de Brasília, com a presença, que é um 
privilégio para todos nós. de D. Sarah Kubítscbek; com a presença 
de Márcia e Maristela. as fiibas do PreSidente; com a presença de 
Ildeu de Oliveira e de Carlos Murilo, seus primos - talvez. o único 
lapso que Carlos Murilo cometeu em sua vida tenha sido me lan
çar na vida pública, embora ele me tenha dito boje que ainda não 
se arrependeu disso: tenho estima pessoal e grande carinho por ele 
-. todos nós temos a consciência, D. Sarah. de que, mais do que 
uma homenagem. fai:Cmos uma reflexão coojunta sobre os exem
plos do Presidente Juscelino Kubitscbek e sobre a sua importância 
nos contornos do futuro deste País. 

Ao terminar esta oração, que faço emociooado, como ~. 
oomo bmsiliense. como Senador da República. tomo emprestadas as 
palavras do próprio Presidcnle Juscelino, que, talvez, em nenhuma 
ooua salldação, tenba sido copaz de imoruili2M estas uês grandes liçõ
es: a do desenvolvimento, a da democracia e a do otimism.o. 

Termino com as palavras do Presidente Juscelino, para que 
os aplausos desta Casa sejam à memória do grande Presidente. Di
zia ele: 

''Deste Planalto Central, desta solidão que em 
breve se tomará o cérebro das mais altas decisões ~io
nais, lanço os olhos, mais moa vez. sobre o amanhã do 
meu País e antevejo, com fé inquebrantável e uma con
flariÇa sem !imites, o seu grande destino." 

Muito obrigado, Sr. Presideme. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a polavra à 

Senadora Júnia Marise. 
A SR' JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. José Samey, Presidente do Sf:nado Federal e do 
Congresso Nacional; Sr"' Sarah Kubitscbek Sr. CristDvam Suar

que, Governador do Distrito FCderai; Sr. Walfrido Man:-s Guia, 
Governador em exercício de Minas Geraís; Sr. Paulo Paiva, Minis
tro do Trabalho; Sr.;. Senadores; Srs. Embaixadores; Autoridades 
Eclesiásticas; Srs. Secretários de Estados; SI-s. Deputados Fede
rais; minha querida amiga Márcia Kubitscbelc; caro Sr. Senador 
Renan Calheiros, Vice-Presidente do Senado Federal: 

A menina de Belo Horizonte ainda o vê, em sua memória, 
_como a reunião de todos o sent~entos dos q!JaiS se faz a ~4tr"ia
Ele era o líder, com sua voz flrme, o timbre metalizado dos ho
mens da montanha, o olhar direto, a pele morena da região dos ga
rimpos e as idéias claras. simples, mas brilhantes como as águas 
quebradas das cachoeiras de Minas. A menina ainda o vê em sua 
memória e sente -,xrr saber que os homens são mortais. quando al
guns deles deveriam ter a idade pt"oloogada em séculos, porque, 
sem eles, as pátrias mínguam, esmorecem.. acanham-se, choram e 
muitas vezes morrem. 

Dá-me vontade, senhoras ,; senhores, de lhe pedir que saia 
do mistério da morte., que venha a esta tn1:cma que foi sua. e faça o dis
curso que dele ainda esperamos, e cpe com o seu sariso nos devolva
~ela ânimo e a coDf1arç.a no fulllro do BI3Sil. para um povo que vive 
e sofre com a violência, o desemprego, a recessão e a miséria. 

Na evocação da História, as gerações não esquecem ades
pedida dos mineíros, quando ele se preparava para deixar a Presi
dência da Rep.íbiica., em histórico comício na Praça da Liberdade: 

"Volte Dr. Juscelino Kubitscbek. não nos deixe! 
O Brasil precisa do_ senhor, de sua alegria e do 

seu amor ao nosso povo ..• " 

Ele era. conforme disse Paulo Pinheiro Chagas. o contem
porâneo do futuro. Tmba, em comum com os arquitetos ousados, 
aquela capacidade de pensar, de ver. como viu, em Belo Horizon
te, onde havia apenas um c6nego em meio à densa vegetação dos 
brejos, o belíssimo conjunto da Pampulba. para trazer ao muodo a 
arquitetura modema. - --

Ele a viu - e a Pamp.1Iba se fez. com o concurso de bomens 
com.o Oscar Niem.eyer, Burle Marx e Cândido Portin.ari. 

Foi assim que ele, ao chegar pela primeira vez a estes altos 
e desertos páramos, primeiro construiu Brasília com seus olhos, 
elevando-a dos riscos de Lúcio Costa. pressentindo o sorriso de vi-
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tória de todos os brasileiros, para depois vê-la erguer-se, o cimento 
argamassado com o suor dos trabalhadores. 

De todos os pontos canieais pera aqui vieram os brasileiros, 
a seu chamado. Entre tantos e grandes líderes ae nosso século. Jus
celino foi aquele que não reuniu as massas para a guerra, nem para 
a violência dos totalitarismos. 

Juscelino foi um dos maiores-condu~s de homens, por
que os chamou para construir e não para destruir, chamou-os para 
a esperança e não para o ódio; convocou-os para a alegria.. e não 
para o lamento. Por isso o seu povo construiu, roOOsteceu-se na 
esperança. animou-se na alegria. 

Ao construir Brasília. ao abrir as grandes rodovias, ao con
ter as águas nas grandes represas, o-povo brasileiro também se 
construiu. Levantou-se ao seu lado, e. com os olhos do líder, viu 
descerrar-se o horizonte do tempo. e viu brotar cidades em meio 
ao vazio dos confms do centro-oeste, viu os ceitados cobertos de 
espigas maduras, vagens maduras, de celeiros repletos. 

Nunca o povo çriou lanto, nas artes plásticas, oo cinema. na 
literatura, ""musica populltr. o tempo de Juscelino é o tempo do 
Cinema Novo, da Bossa Nova., de Guimarães Rosa, do Teatro Bra
sileiro de Comódia, do Teatro de Arena em São Paulo, da memo
rável vitória da Selcção Brasileira de Futebol em 1958, em Esto
colmo. 

Mas. em seu legado, estava também o propósito de justiça. 
Em cenhum outro tempo brasileiro o trabalho foi tão respeitado 
como em seus cinco anos de Governo. O salário mínimo teve au-
mento real e não apenas o reajuste no dia 1° de maio. .c 

A assistência à saúde. com o Seiviço -de Assistêccia Médica 
Domiciliar de Urgência, custeado pela Previdência Social. garantia 
ao trabalhador urbano e a sua família uma-ã:Ssistência de primeira 

. qualidade. Ainda recentemente vimos pela televisão C? funciona
mento de serviço slmilar na França como sendo fantástica con
quista social do Primeiro Mundo. qu<mdo SAMDU era uma reali
dade brasileira bâ mais de 35 anos. 

Infelizmente ele Dão pôde completaT-iCOnstrução do país 
que tinha erguido na ilimitada paisagem da sua própria alma. 

Há alguns dias conversava com um pioneiro de Brasília que 
aqui chegou antes dos vinte anos para trabalhar como ·operário. 
Não enriqueceu, mas pôde reunir um modesto património que ga
rante a sua velhice e pôde. mais do que isso, fõrmar sua fa~lia, 
educar seus filhos, vê-los-freqüentar a universíQade que, com suas 
mãos. ajudou a construir. Disse-me ele com simplicidade que veto 
porque viu em uma das revistas ilustradas ~ época o Presidente 
no meio do cerrado e sentiu que. vindo paxa Brasília. podia ajudá
lo a construir a nova capital. Contou-me que apertou a mão do 
Presidente no dia em que ele visitou a obra em que trabalhava e 
que, quinze anos mais tarde, foi um dos muüos brasilienses que le
varam o corpo de Juscelino para o seu ~!!Wlo. ~'Naquele dia. .. "·_ 
foi o que dísse esse homem modesto, cuja mãos vitoriosas ainda 
guardam a memória dos calos dos anos difíceis - " ... se b_ouves~ 
violência contra o povo, não sei o que haveria.. Tcxlos nós estáva
mos dispostos a acompanhar o Dr. Juscelino, mesmo na morte". 

Senhoras e Senhores, na homenagem ao grande Uder brasi
leiro, sou obrigado a falar nas inquietações do presente. Estou cer
ta de que ele. se pudesse ouvir-nos, gostaria de saber como está 
sendo o Brasil de hoje. 

O qtie podemos dizer ao criador da CEMIG e ao consolida
dor da PETROBRÁS e da ELETROBRÁS? O que lhe dizer da In
dústria Químlca de Base. da Companhia Nacional de Álcalis, do 
grande complexo siderúrgico nacional? 

O que lhe podemos dizer. quando um dos maiores orgulhos 
dos homens de Minas, a Companhia Vale do Rio Doce, está sob 

ameaça de ser vendida? O que lhe podemos ciiz:er quando. neste 
mesmo setembro em que lembramos o seu nascunento, trabalha
dores sem terra esperam a chegada de forças policiais para desalo
já-los de latifúndios improdutivos. movidos pela misé~? , . 

o que lhe podemos dizer quando a poderosa indústna de 
São Paulo joga na rua cinqüenta mil trn.be.lbadores, apenas nos 30 
dias do último agosto? 

o que podemos dizer ao homem que teve a coragem. de 
romper com o Fundo Monetúio Inu:rnacional. CJI:Iando as ~utonda
des económicas de boje não se pe;am de segurr o cateCismo do 
consenso de Washington? 

O que podemos dizer ao homem que foi solidário com V ar-
-- gas, quando se diz que a era de Vargas está encenada? Quando 

uma ern se encerra é porque aura lbe toma o lugar. A era d! .vai_'. 
gas, continuada no "tempo de Juscelino, foi a era da bu~~ da _JUSU· 
ça social. da iodustriali:z.ação do País, da ocupação do temt~o. da 
política ex tema independente. . . 

Peço aos familiares e amigos do gmnde insileuo que oom
preendam essas minhas obsetvaçõeo. O ~ mineiro é um homem 
da História, e é preciso vê-lo em sua IIIljXlrtiiDCla histórica. Só pode
mos ver realmente o que ele fez para o Brasil. quando compmmnos a 
sua ação com a de seus sucessores na cbef~a do Estado e do ?<>"emo. 

Ele sabia, desde o primeiro momento, quando vesuu a farda 
de oficial-médico da Polícia Militar de Minas Gerais, que deixava 
de pertencer-se para seiVir ao povo. E que rudo o que flzesse.. até o 
dia de sua morte. estaria registrado na memória da Pâtria. ~ 

Durante 44 anos. de 1932 a. 1976. Juscelino nada fez que 
não se relacionasse com o destino de nosso povo. da nossa Pátria. 

Mas se nele sempre esteve presente a coragem moral. a viri
lidade cívica. nunca o ódio e o ressentimento encontraram abrigo 
em seu coração. Cassados os seus direitos políticos. Juscelino se 
manteve sereno. Perseguido, não se deixou abater. 

Instado pelos seus amigos. entre eles Tancredo Neves~ para 
que partisse parà o exílio, e!e o fez com a consciência de que, as
sim agindo. contribuía para que se arrefecesse a repressão interna. 
Ao retornar ao País entendeu que a sua presença já era uma ban-
deira de esperança. . 

Não era preciso que conspirasse. Ao vê-lo nos lu~s pÚ· 
blicos. sempre discreto. o povo via a sua esperança. · 

No d_ia 25 de agosto de 1976, encontrava termo uma vida, 
mas vinha à luz um símbolo. 

Juscelino transformou-Se nUm S~bolo e nos_ v~lore,s: nos 
quais o JXWO e a Pát:rlã acreditam. Convoca a unir fClr'ças e vonta
des. e .chama para lembranças que se constituem alicercei para 
projetar o futuro. __ __ 

Em abril de 1960; o meSmo Juscelino traduzia seus senti
mentos em memorâvel fala: 

"Somos um povo que se levanta e já não quer a 
mediocridade: um povo que decretou guerra de morte ao 
subdesenvolvrmento e se decidiu a tirar milhões de bra
sileiros das. condições de atraso que atentam contra a 
dignidade. Declaramos guerra aberta ã estagnação. lan
çando-nos -à conquista do nosso património territorial. 
até agora quase todo inaproveitado. O que parecia faltar
nos era a crença em nós mesmos; o que nos faltava real
mente era a convicção de não sermos menos hábeis. nem 
menos enérgiCos do que outros povos; o que Dão nos so
corria era o sentimento afirmativo de podermos agir no 
plano da grandeza." 
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Se há um sentimento que se destaca, na rica e poderosa per
sonalidade de Juscelino Kubitschek de Oliveirn, esse sentimento é 
o da alegria. Juscelino amou seu povo, seu País. como amou seu 
berço. Minas Geraís- e, ao amá-los, ~ou a vida. , . 

E foí junto ao povo que Juscelino comemorou seu ulum.o 
aniversário, neste mesmo dia 12 de setembro, como Presidente do 
Brasil. 

De volta a Brasília, apOO percorrer vários Estados, os can
dangos se rewriram para pre .. tar homenagem ao homem que os co
mandara durante três aoos e meio. 

De pé. no palanque. o Presidente evocoo, emociooado, dianle 
do Olllarde<:er da cidade que coosuuiu, a espcnnça do futuro: 

- '"Tudo se transforma em alvorada nesta cidade 
que se abre para o amanhã. O último setembro que com
partilho convosco como Presidente da República me ins
pira. ao i.Dvés da melancolia do adeus, o júbilo conta
giante da m~le, sua conftança no pmv!r'···" 

Como era um bo~ desprovido de ódio e ressentimento. 
pôde o grande Presidente anistiar, por duas vezes, os que quiseram 
denubá-lo pela força. Tanto em um episódio, como no outro, tanto 
em Jacareacanga, como em A.ragarças. o Presidente ~o titubeoo 
em empregar os recursos bélicos oecessários para conter as rebe
liões iniciais. Não podia contemporizar com a insurreição, porque 
seria desmmal.izar o poder democrático e civil em nome do qual 
governava. 

Mas. não besitou tampouco em determinar a anistia, em de~ 
v<)lver para a carreira militar os cbefes das rebeliões. Os- que-Se ba
vtam exilado retomaram logo ao País. 

Só os homens realmente poderosos podem ter essa genero
sidade. 

Juscelino era nacionalista. mas não foi xenófobo. Descend- ·, 
ente. pelo lado matemo, de imigrantes tcbecos,_que chegara~ ao 
Brasil em meados do Século XIX, mas com o sangue dos mmetros 
maiS antigos. pelo lado do pai. João César de Oliveira, ~del_e b_erdoo 
o amor à terra. o encantamento diante das montanhas e dos rios. 

Menino pobre de DíáiDã:i:iUD:a-:- fllho de modesta prOfessora, 
e muito cedo órfão de pai. foi parn.Belo Horizonte-ainda adoles
cente. para ali encontrar. no trabalho e nos estudos, o cam.inbo da 
realização. Desde cedo. é o testemunho de seus.amigos e contem~ 
porâneos. nele se encontrava o líder. 

Na vida modesta de menino. no centro geográfico de Mi
nas. Juscelino aprendeu a amar o Brasil em.stia bumani~e s~ge
la. nos tropeiros que chegavam ao velho mercado, nos _ganm:peU:OS 
que enfrentavam o frio enevoado das_ serras, nelas abrindo grupta-
ras. sujigando riachos, lavando as areias e cascai?os. . 

Foi assim que ele começou a amar o Brasil. que quts coohe
cer mteiro, com os olhos enamorados de adolescente. 

Uma vez, em plena selva, quando Bernardo Sayão abria o 
caminbo central norte-sul. a Rodovia Belém-Brasília. diante da 
verde l.IIlensidão, e sob um céu muito azul. ele não se conteve e 
gnwu alto~ _como se bradasse o lema de nova independência: 

"'tta Brasilzão! Viva o Brasil!" 

Marcado pela rica experiência histórica de Minas, que ac~ 
\h eu. no Século XVIIL homens e mulheres de todos os quatro can
tos do mundo. 

Foram judeus e indianos. franceses e alemães. italianos e 
espanhóis. perseguidos -pela intolerância religiosa e atraídos pelo 

ouro. os que fecundaram. no terreno metálico da Capitania. a civi~ 
lização mediterrânea e nuclear do Brasil. . 

O que marcoo essa humanidade, dando a gente de tão diver~ 
sa e rica procedência uma humanidade propria, foi o aiJl()[' à liber
dade. O amor à liberdade que as reuniu em meio às montanhas e 
florestas. a centenas de quilômetros do mar. e que de~ou a 
conspiração de 1789. __ 

Os mineiros, como a vida de Juscelino mostrou, acolhem 
todos com amor, desde que assumam com a P.itria, corno disse 
Guimarães Rosa, o pacto de fidelidade. 

Juscelino aceitou aqui o capital e a tecnologia vindos does
trangeiro~ Capital e tecnologia que aj.ldaram no cumprimento das 
metas anunciadas. 

Mas, no momento em que os interesses estrangeiros preten
deram ferir a nossa soberania, ele não relutou em agir com fliDle
za. Mostrou um Brasil independente, uma Pátria soberana. 

Esta é a marca que distingue os verdadeiros homens de Es
tado. Os homens de Estado exercem um sacerdócio muito mais ri~ 
goroso do que aquele dos servidores das confissões religiosas. 

Como dizia o Caqieal Ric;helieu, os hO!llens podem confiar 
na salvação eterna. mas o Estado é uma instiruição temporal, que 
não vai com os homens para o céu. 

A sua salvação ou sua perdição dependem de decisões que 
devem ser tomadas, quando as circunstâncias assim o ex.ígem. 
Deus pode perdoar os que pecam, mas a História não perdoo os 
que fazem perder as nações. 

Sr. Presidente, St's. e Srs Senadores, Sts. Governadores. Sr" 
Sarah Kubitscbek. senhoras e senhores, a obra que representou o 

'""Canto do cisne de sua visão de estadista tomou -se o símbolo que 
desencadeou o processo de incorporação defmitiva de vastas re
giões marginais do Pais aO desenvolvimento nacionaL 

Na expressão de Aldoos Huxley, Brasília é "uma jornada do 
ontem parn o a~ã, de conquistas antigas às novas promessas''~ 

Juscelino tornou-se um símbolo de um povo determinado a 
~scer: 

''O que Juscelino roais conseguiu. e daí seu triunfo,_." -
aftrmou o eX--Senador Teótônio VJ..lela ~ " .•• foi canalizar. coman~ 
dar. com amor e alegria. argúcia e pertinácia. parcelas vivas dos 
anseios nacionais." 

Sws contemporâneos, mineiros e brasileiros. em todos es
ses anos de reminiscências e saudades, lembram de Juscelino 
como um grande estadista. 

Foi assim qUe Adolfo Bloch descrevetJ o homem com quem 
cooviveu. durante os últimos 14 anos de vida de Juscelino: 

.. Meu Presidente está no Campo da Espe-ran
ça. Para os brasileiros ele continua vivo." 

Senhoras e senhores, a menina de Belo Horizonte, que o 
voto dos mineiros trouxe ao Senado da República, sente-se privile
giada de ter vivido, em seus primeiros anos, o tempo de Juscelino 
Kubitscbek na Presidência da República. 

Ele nos ensinou que o amor ao Brasil é o amor a todos os 
seus filhos e que a Nação não se faz sem o suor dos candangos. 
sem o sacrifício dos soldados que guardam as fronteiras. se:t.n a 
contribuição dos íntelectuais. 

Homens como ele nos dizem que vale a pena a luta, que 
vale a pena a esperança. que vale a pena o amor. 

Esses sentimentos estarão conosco enquanto ouvirmos 
ecoar, na memória da Pátria. JXrr estas montanhas e vales intempo
rais, por este imensO planalto, a sua voz poderosa de líder. 

Muito obrigada. (Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Miranda. representante do Estado de 
Goiás. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e 
Srs. Senad<m:s; Exm0 Sr. Governador Cristovam Buarque; Exm0 

Sr. Governador, em_ exercício. de Mirus aenis. Walfrido Mares; 
D. Sarah Kubitscbek: Governadora Mán:ia Kubioscbek; fillla de 
Juscelino, Maristela; Srs. Ministros; senhores cOnvidados; senho
ras e senhores, quando Juscelino Kubitscbek assumiu a Presidên
cia da República, eu terminava o Sínásio ila minha querida Ubeta
ba. Na pti-adolescência dos 15 anos, a política não passava de 
uma referência distante. Cultivei o orgulho regionalista de ver um 
mineiro chegar ao Palácio do Catete, mas meu interesse pelo fato 
oão ia além desse limite. Não imaginava que era parte de uma &"
ração cujo destino seria radicalmente transformado pelo vendaval 
refomrista que empolgou o País. naqueles 8:b.ós de ruro. Nem cabia 
nos sonhos de menioo a fantasia de chegar a esta Casa. e muito 
menos a honra de um dia Ser o escoDlido para homenagear a me
mória do brasileiro mais ilustte deste século. Meus agradecimen
tos comovidos ao Presidente José Sarney. A.Jllecipo desculpas aos 
colegas se minhas palavras nio corresponderem à importância 
desta responsabilidade. 

Nesta sessio especial. estamos lembrando os 93 anos de 
nascimento do criador de Brasília. Mas há vinte dias completaram
se os 19 anos de seu desapan:cimento trágico e iDcspemdo. Para 
este Congresso. para este País, pan este. povo, a sensação é de que 
o sentitllC'nto de Oifandade se acentua com o ayanço do tempo. Sua 
obra em vida deu sentido novo às expectativas pessoais de pro
gresso de cada cidadão, alentando sonhos e des:pertando vontades. 

, pelo estilo alegre de governar e pela força indomável que c~-
dou a sua luta pelas utopias .. Desde que pela força indomável que 
comandou a sua luta pelas utopias. Desde que Juscelino passou a 
faixa ao sucessor. bá 34 anos, vivemos nur:pa sOciedade que cami
nha de lado. carente de identidade e escassa_ de projetos. 

O otimismo, que foi a ma!ca prea.ommante-da personalida
de de Juscelino Kubitscbek. é boje uma sentida saudade daqueles 
tempos felizes. Sua fé-Crã. espontânea, oatuial, sem retoques artifi
ciais. A esse privilégio dado por Deus somavam-se ao estadista as 
virmdes da. deEerminação. da coragein e da crença de que nada era 
impossível. Costumava dizer que os indivíduos, como as nações. 
fazem o desúno. Falando e fazendo o_ que queriã. o País. integrou o 
poder e o povo numa cumplicidade de propósitos à sua imagem e 
semelhança. Recuperou os de!;CI'entes, mobilizou aliados e admira
dores, e desarmou os adversários pela tolei-ância. Na amargura do 
exílio, não cedeu ao ódio nem atiçoo a discórdia. Não havia lugar 
para sentimentos de vingança nos -largos espaços de sua grandeza. 

A biografia de Juscelino Kubitschek é um candente poema 
de vigor existencial. Pcxier carismático de liderança. sensibilidade 
às causas do Estado e do cidadão, obstina.çáo para realizar, dispo
nibilidade para servir e sabedoria para conviver com os contrários. 
fundiam-se no perfil comum do homem simples e do estadista. 
Desde a inrancia pobre em Diamantina. todo o roteiro de sua vida 
foi uma sucessão de exemplos. Sendo o vencedor como todos so
nhamos ser. a constância de suas lutas deveria impregnar o ensino 
brasileiro como modelo para as finuras gerações, inspirando a for
mação de novos líderes e reduzindo a multidão de desajustados e 
de indiferentes. 

Órlão de pai aos três anos, nosso bandeirante de Diamanti
na sentiu muito cedo o drama das carências sociais brasileiras. A 
tuberculose. insidiasª- e fatal para a época. matava o pai. João Cé
sar de Oliveira, na juventude do_s_.35 anos. O sofrimento da famflia 

fazia nascer em Juscelino o desejo de tomar-se médico. Era como 
se essa decisão lhe desse o poder de vitória contra as doetiças in
curáveis. Nascia ali, na consciência do menino pobre e descalço 
do Tijuco. a primeira daS grandes obsesSões que o acompanhariam 
por toda a vida.. Viúva aos 28 anos. Dona Júlia, modesta professo
ra primãria, dava aula a três quilómetros do município. Ia e volta
va a pé. para prover o sustento da família e compartilhar com o fi
Iho os sonhos da medicina. Longe da jovem professora imaginar 
que sua luta pessoal seria a semente para as grandes transformaçõ
es qu_e se operariam no Brasil de meio século depois. 

Alfabetizado pela mãe, o menino Nonô completou o ginásio 
aos 15 anos no colégio dos padres do amrial do Tijuco. AOS. 17 
anos, passcu Dllm concurso para telegrafl.Sta dos Correios. Foi o 
seu passaporte para sair da pacata Diamantina e tomar o rumo de 
Belo Horizonte. Na chegada e na adaptação à Capital, Juscelino 
cumpriu a mesma rotina dos jovens bumildes e ambiciosos. De
sembarcou de um vagão de segunQa classe e foi morar muna pen
são, pagando a metade do salário de telegrafista. Foi lá que cgnhe
ceu José rvlaria de Alkmin. seu colega na pensio e nos Correios. 

Formou-se em Medicina em 1927 e dedicou-se à profiSsão 
até 1945, quando trocou defmitivamente -~- hospitais pela po_lítica. 
Em 1931, casou-se com Dona Sarah, a grande companheira de to
das as lutas. Veio a Revolução de 32, e com ela a sucessão de aca
sos que injetaram o sangue da política nas veias do jovem dootor. 
Nomeado oficial da Força Pública. seguiu para Passa Quatro, no 
Sul do Estado, para servir no pequeno hospital que atendia às tro
pas de resistência aos paulistas. Na volta à capitaL conheceu Bene-

-dito V alladares. delegado das tropas legalistas e seu futuro patrono 
na polilica. Em dezembro de l933. Genílio Vargas fazia de Valia· 
dares o interventor federal no Estado. e o Dr. Juscelino assumia o 
Gabinete Civil Em 1935, ganhava o primeiro mandato de Deputa-

- .do Federal, com~ maior votação de toda a Bancada miD~ira.. Veio 

o golpe de 37 e com ele o f"tx:hamento do Congres$o. Manteve-se 
amigo do interventor. mas voltou à Medicina. diStimciaoOO..:se po
liticamente de Valladares, de quem discordava no apoio à ditadu
ra. Inaugurando a escalada de sucessos nas atividades do Executi
vo, resolveu aceitar, em 1940, a nomeação para a Prefeitura de
Belo Horizonte. Aos amigos que lbe reclamaram coerência, alegou 
que fora enca.rregado pelo interventor de preparar a cidade para as 
eleições gerais que Vargas .realizaria naquele ano. recompondo a 
normalidade democrálica. Mas a ditadura manteve-se viva até 
1945. quando aconteceu a queda de V argas. 

S~ abandonar a Medicina. Juscelino Kubitscbek imprimiu 
administração revolucionária na capital de Minas. Na campanha 
presidencial de 1945, colocou todo o peso de seu_ prestígio no 
apoio ao candidato Eurico_ Gaspar Outra. que venceu as eleições 
contra o brigadeiro Eduardo Gomes, nome indicado pela UDN. 
Retomou à Câmara Federal. sendo um dos Constituintes de 46. no 
clima de otimismo do p6s-guerra. Membro da Comissão de Trans
-portes e Comunicações. viajcu ádS Estados Unidos para ampüar o 
horizonte de seus conhecimentos sobre administração pública. 
Voltou convencido de qu~ o Brasil não tinha saídas sem u_ma tn· 

dustrialização intensa e diversificada. Era a chave para as novas 
concepções que o levariam ao Governo de Minas Gerais. Entre a 
aprovação do nome do candidato e a vitória nas umas. em 1950, 
Juscelino KnbitsdJ.ek promoveu intensa campaoba de apenas dois 
meses, empolgando o eleioorado oom o slogan ""Energia e Transpor· 
te". Distrib.úa promessas de desenvolvimento e contagiava com o es-
tilo novo e alegre de campanha, seguindo dos comícios para os bailes, 
onde começava a consagrar a fama de ''pé-de-valsa". 
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Com as obras de infr.a_-estru_tura que _cobriram _todo o Esta 
do, o Governador Juscelino Kubitscbek estabeleceu as bases para 
a campanha vitoriosa que o levaria depois à ~idência da Repú· 
blica. Vivia-se um surto de desenvolvimento incomparável com o 
resto do País. O planejamemo econômico e o_ de~_nvolvi:menlo es
tavam inaugurados na nova face de Minas e na mensagem mod· 
emizadon> que o Estado revelou para Ioda a Nação. 

Juscelino já era o retrato peifeifó~ do estadista aos olhos de 
admimção do País. A oposição armava-se para. vender-lhe a ima
gem de perigosa armadilha inflacionária. Mas_ a ponte política es· 
tava solidamente estendida, e o candidato natural do PSD à Presi
dência da República superoo todos os obstáculos com a determi
nação. a coragem e a teimosia que contracena.Vain com a persona
lidade conciliatória.. Venceu o poder de fogo e a inteligência de 
Carlos Lacerda. que o identiftcãva com o gerulismo. Para detrubar 
a tese do candidato único, recurso de setores m,ilitares para impe
dir as eleições, convenceu Plínio_ Salgado a lançar-se e criou o fato 
consumado do pleito presidencial. Seguiram-se pequenas e gr<Ul· 
eles crises na contesta~o à candidatura. sob a lideranÇa da Tribu~ 
na da Imprensa. Eleito Presidente, Juscelino ainda teve d~ supe
rar a tentaliva do golpe de II de novembro. Os passageU'OS da 
fuga no Tamandaré jamais foram p.midos_ pel? Presidente. que 
editou DO goverrio uma. lei de anistia incluindo os revoltosos de Ja-
careacanga e Aragarças. .. 

Foi com esse mesmo espírito desarmado que Juscelino co
meçou a presidir os destinos da Nação brasileira em 31 de janeiro 
de 1956. Seu primeiro ato foi o de suspender a censura à imprensa 
e pedír ao Congresso o f1m do Estado de Sítio. Manteve a todo 
custo o clima de liberdade, sem ceder a provocações que pudes
sem levar a impasses polítiC05. Impedir ~textos para a radicaliza
ção interna era a grande anna de sua estratégia política. Era assim 
·que desarmava confrontos potenciais e desanimava os adversários 
da ruidosa frente oposicionistã. A paixão obstinada pelo programa 
de metas era a sua razão de vida. Nada deveria afastá-lo do objeti
vo. E foí iSSim que chegou ão fmal do governo. cumprindo o ri
wal de transmissão do cargo ao sucessor. Um fato que não aconte
cia neste País desde 1926. E foi assim que ele pôde completar a 
obra monumencal dos "cinqüeota anos em cinco", o que levou Af· 
fonso Arinos a deftni-lo como o "poeta da ação". · 

DescreVer a dímensão da obra do saudoso Presidente é 
como um mergulho no infinito, ial a sua grandeza real, tais foram 
e serão as suas projeç:ões sobre o fururo. AttJal na ação e futurista 
na semeadura. Juscelino revolucionou conceitos cristalizados so
bre os limites da capacidade do homem em conceber e realizar. 
Multiplicoo realidades inconquistáveis para a timidez fatalista de 
nossos complexos, daDdo asas a um Pais conformado com a super
fície. Qüebroo a hegemonia política do litoral. redesenhando o 
mapa em que o Oeste e o Norte eram apenas referências territo
riais. Lançou a semente abençoada do desenvolvimento, criando 
as bases para que Dos transformássemos em _oítava economia do 
mundo. Com ele. fomos campeões mundiais em crescimento eco- -
nômico. Implantou a indústria automobilística. Reinstituiu em nos· 
sa cultura democrática o espetáculo da sucessão com normalidade. 
Abrindo vinte mil quilômetros de estradas. integrou mais de dois 
terços do interior ao litoral e apresentou os. brasileiros do Norte 
aos brasileiros do Sul. Acordou o gigante amazônico, rompendo as 
entranbas da floresta tropical com a ousadia da Belém-Brasília. 
Concebeu processos dinâmicos de ações descentralizada, com os 
grtlJX'S de trabalhos e os grupos executivos, desatrelados dos em· 
perramentos burocrálicos da administração clireta. lluminou a 
imensidão silenciosa do Centro-Oeste, plantando nele o p:Sio irra
diador de Brasília, a meta-síntese de seu programa de realizações. 

, -

Redimiu o Nordeste: do atraso secular, e1anao à Kegião mais pobre 
do País a agência de desenvolvimento autónoma em que se trans
formou a SUDENE. Abriu men:ado da produção industrial para 
mais de 200 mil empregos. Modenuzou todo o parque industrial 
brasileiro, abrindo os portos à entrada de bens de capital e estimu· 
!ando o surgimento da indústria pesada. No Plano Internacional, 
assumiu corajosamente o rompimemo com o FW diante da timi
dez dos investimentos no Brasil. e cocstruiu os a.licetces da Aliança 
para o Progiesso. ao tomar para si a lideimça Coofinen•al da Operã.ção 
Pan-Americana. No arrojo e na grandeza de sua obra. coooebida e 
realizada oo curto espaço de um perlodo presidencial. Juscelino ad· 
quiriu pam a História a aura do mito. Mas foi, em todos os momentos, 
o homem simples. afável. IIllllSpOml1e. amigo dos amigos. [esteiro e 
infOlTDaL Vertical na obstinação, nosso grande estadista foihorizotllal 
nas relações de cordialidade com o seu povo. 

Neste rico plenário de notáveis inteligências, temos jovens 
parlamentares e homens públicos experientes e calejados. Aqui 
está José Sarney, ex-udenista e adversário JX'Ütico de Juscelino, a 
presidir esta homenagem. Aqui está Antonio Carlos Magalhães , 
de origem idêntica. Presidente da Eletrobrás no Governo Geisel. 
passou por cima das conveniências e foi pai-a a beira do túmulo 
chorar IK, como choravam o Bmsil e Brasília naquela madrugada 
triste de agosto de 1976. Aqui está Artur da Távola que. vereador 
aos 21 anos no Rio de Janeiro, liderou fexrenba oposição a Carlos 
Lacerda. o principal adversário do Presidenle. Aqui esá Hugo Na· 
poleão, filho do embaixador Aluízio Napoleão. biógrafo e am:igo 
de Juscelino. Aqui está Benedita da Silva, filha de humilde lava
deim da família presidenciaL nos tempos do Catete. Aqui está Iris 
-Rezende. que se :inspírou em Juscelino para fazer o que já fez por 
Goiás no campo político e das grandes obras de infm--estrufura.. 
Aqui já esteve Jarbas Passarinho, autor de corajoso pronuncia
mento em que agradeceu pelos pamenses a construção da Belém
Brasília. ViviaiilOS os momentos mais duros da repressão politi
ca, e Juscelino erà um proscrito. São provas eloqüentes de que 1K 
foi a mais autêntica expressão de convergência pluralista dos nos
sos tempos. 

Trago comigo a lembrança do pai udenista. que não votou 
em Juscelino. mas redimiu-se ao comparecer à missa de inaugura- ~ 
ção de Brasília e participar daquela grande festa cívíca. TragO- por 
igual o precioso orgulho das coincidências. Também vim de _Mi
nas. e também fui acolhido fX'I" Goiás, que deu a Juscelino o últi
mo de seus mandatos políticos. Foi o reconbectmento pela divida 
de gratidão do povo goiano. cuja História foi reescrita a partir de 
JK. Até o flm dos séculos, tudo o que fizermos para reverenc1ar a 
memória do grande Presidente será pouco._ E quis o destino que 
fosse em Jataí a proclamação da transferência da Capital da Repl.Í· 
blica para o CenO"o-Oeste. No longínquo Sl.ldoeste do Estado. boje 
pujante graças a JK. e no ano distante de 1955, o candidato à Pre
stdêncJa da República defmiu Brasília como a meta-sintese de seu 
audacioso programa de governo e fez ecoar por !Odo o cerrad_o a 
anunciada epopéia de conqu1sta do Centro-Oeste. 

Meus cumprimentos ao Senador José Roberto Arruda pela 
iniciativa de promover esta sessão especial. fvti.c.erro de ltajUbá e 
ftlbo de modesto trabalhador ferroviário. ganhou as estradas aber
tas por Juscelino e chegou ao Planalto Central e a esle Senado. 
Esta cerimônia reclama o tratamento das homenagens que sereno
vam anualmente. Etertll.Z.\li a mem.óna de Juscelmo Ku bitschek 
como símbolo e patrono da identidade nac10nal. nesta Casa que 
lhe serviu de último pouso politico. é renovar a mística de sua epo
péia e inspirar a luta por um pais melhor. mais j.lsto. mais alegre, 
mais esperançoso e menos _complicado. Não poderia deixar de tran.s· 
m.itir uma palavra especial a este grande exemplo de mulher que tem 
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sido Dona Sarab Kubitscbek. Companheira mseparável amiga e con
fidente dos momentos felizes e das dores do exílio, ela representru o 
cornção de todos os brasileiros na intimidade da família exemplar. 

São as minhas modestas pala 'l/TaS para reverenciar a memó
ria e o legado histórico desse brnsileiro-iD.esqi.J.ecível que é Jusceli
no Kubítschek. Muito obrigado. (Muito bem. Palmas!) 

O SR. PRESIDENn: (JoséSamey); Como úhimoO<Odcrda 
presente sessão, concedo a palavra ao ~~-\'am.m C&mpelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Pre.SidCi:ue dO Seriãdo_ Federal, Senador José 
Samey~ Sr. Governador do Distrito Fedeiil, Professor Cristovam -
Buarque; Exm• Sr" Sarah Kubitschek; Sr. Více-Gov-eiriadof doEs
tado de Minas Gerais. Dr. V alfrido Mari:s Guia; Sr. Senador da 
República por Minas Gerais. meu colega e_ amigo. Senador Arlin
do Porto; Srs. Embaixadores, Srs. Ministros. Sr'"s e Srs. Senadores 
e Sr"s e Srs. Dep..~tados, minhas senhoras e meus senhores.: 

É com grande satisfação que ocupo a tribuna para homena
gear o ex-Presidente Juscelino K.ubitschek. quan~ _se comemora 
os 93 anos de seu nasCimenlo. 

Juscelino é, sem sombra de dúvida. uma das figuras mais 
im.portaotes da História do nosso País - e o mais respeitado esta
dista latin(?americano nos últimos 50 anos. - -

Ao fahr de JK.. as primeiras lemlnnças que me acodem refe
rem-se à riqueza de sua vida píblica. aoS seus oosadõs sonhos de um 
Brasil potência e ao sa1 extr.Lordinário legado de rcaH'VIÇÕeS. _ 

Grande esta<üsta. grande ~der, Juscelino Kubitscbek de Oliveira 
é um mito da nossa Histéria e nada é capa de obscurecer seu vulto. Os 
m:itoo e os gnmdes líderes jamais são esquecidos. A mellior prova do 
que afinno é esta Sessão de Hcmenagem que fioje se realiza. · 

Passados 34 anos do fim do seu Governo e 19 anos de sua 
morte, estamos aqui nesta Casa a que ele pertenceu, para reveren

·eiar a sua memória.. Rememoremos os seus feitos para que sua 
vida continue a ser um exemplo para as novas gerações. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, cie"io que persiste en
tre nós, com justa razão, a idéia âo CoveiriO JK-Cõmo parâme_ttO_ 
do desenvolvimento e da democracia que se quer para o BraSil em -
qualquer época. 

Sob o t·omandcl de Juscelino. o Brasil cres-ceu como nunca e 
com liberdade politica inédita. A HiStória_ nacimial registra para a 
posteridade a imagem de um grande homem púÇlico. que soube li
dar com os vários setores da soctedade e com as várias forças 
amantes do jogo politico. absorvendo e neutralizando todos os 
conflitos dentro da mais absoluta legalidade. . · 

A mentalidade de desenvolvimento que ele imprimiu à Nação é 
fome inesgotável. onde novas gerações de homens p.íbücos vêm bJs
car inspiração. Passados t.mtos anos. permanecem válidos e até multi
plicados. os rnctivos que, c.onstan!emenle. determinam a lembrança do 
nome de Ju~lin() KubilSdlek. A arualida.de de Juscelino vem do fato 
de que ele não fOi apenas homem de palavrns. foi homem de aÇãO. 

COmo hem enfaitz..a Adolpho Bloch, Juscelino Kubitschek 
não foi um g:ra.Ilde homem ocasionai. Cotrio t:a:ntos que surgem. bri
lham e se apagam. Foi n grande bomem definitivo. que bem pode
ria repetir a conflssão que Balzac atribuiu à Napoleão: "Eu perten
ço à melhor raça dos Césares. aqvt.ia que constrói". 

E Juscelino foi. sem dúvida. ao longo de sua vida pública. um 
grande CODStrUt.a-, Nasceu com a vocação de realizar. de bem construir 
e deixoo ao p.:>vo l:x-asileiro um extraordinário conjtmto de realizações. 

Com ele, o Brasil avançou "cinqüenta anos em cinco". com 
passos de gigante, rumo ao seu grande destino. Com ele. o desen· 
volvimento nacional passou a figurar comó a maís prioritária das 
preocupações do Governo. Com ele. o País mudou! 

_ A política desenvolvimentista foí sempre a sua marca. 
Juscelino foi um incansável mestre-de-obras e deixou registro 
perene de sua passagem pela Prefeitura de Belo _Horizonte. pelo 
Governo do _Estad~ _de Minas Geraís e pela Presidência da Re
pública. 

Cumpriu, durante sua gestão, o ambicioso programa de 
metas. composto de trinta objetivos básicos. desdobrados em 
cinco setores. vitais da economi~: Energia. Transporte, Indústria 
de BaSe, Alimentação e Educação para o Desenvolvimento. 

Fiel a seus compromissos de campanha. Juscelino transfor
mou o País em um verdadeiro _cantefro de obras. Criou centrais 
elétiicas. coosnuiu estradas de ferro e de rodagem. aumentou a 
produção e o refmo de petróleo, reequipou e construiu pOrtos e 
aeroportos, instalou n() País a indústria automobilística e a :iDdús
tria naval, construiu armazéns e silos; aumentou a prcdução de 
aço, de alumínio e de cimento; enfim, diversificou substancial
mente todo o nosso parque industrial. fazendo o Brasil crescer. 

Jusce.Jino cumpriu também, e principalmente. a meta- sínte
se que escolheu para seu Governo: a consttução de Brasília. 

Sinto-me emocionado, Sr-as e Srs. Senadores. ao recordar, 
neste momerto. a coragem, o esprito desbl:avadcr e piooeiro de Jusce
lino Kubitschek. dos quais Brasília é a manifestação mais expn:ssíva. A 
coostrução e a tr.msferencia da Capital F«lenn pora o itteribr âO País 
tivetam um alto sentido _po]ítico e ecooômico. Bm.:>ilia fot ao Ioesmo
tempo um ponto de ocuj:8Ção e um pólo imldiadcr de progresso pora 
esta imensa e p31icameute abmdonada área do tetrit6rio nacicnãl. 

Antevendo o que acabo de afamar, o próprio JK assim se 
_referiu à ci®~. ~tes da inauguração: 

''Brasília não será uma cidade monumental ape
nas, modema e exemplarmente funcional. Ela dará alto 
testemunho de nossa civilização e transfonnar-se--á na 
ponte de comando de nossa viagem de conquista do 
Oeste brasileiro como uma cidade ímã, de onde ~ ina
diará força criadora para uma das zonas mais abandooaM 
das e desconhecidas de nosso ímenso território. Erguen
do BraSília, erguemos, ao mesmo tempo, a nossa bandei
ra sobre regiões de que só tinhamos o domínio nominal. 
Erguendo Brasília, ocupamos nosso País". 

O siWdoso Dr. Ulysses Guimarães considerava Juscelino "o 
Estadista do Oeste, do sertão, da interiorização"; era o "redescobri
dor do Brasil". Antes dele. nosso Pais era o Brasil de Cabral, lito
râneo. Depois da construção de Brasília, a ótica e os rumos do País 
mudaram. "Olhai para o mapa do Brasil. Não é mais o mesmo", 
disse Ju_scelino em um dos seus livros. "É o mapa de um país jo
vem ... E o mapa com que enfrentamos a marcha do amanhecer". 
Sem dúvida. Brasília se constitui no marco indelével da passã.gem 
de Juscelino Kubítscbek pela Suprema Magistratura desta Nação, 

Sr. Presidente. Sr"" e Srs- Senadores, gostaria de lembrar 
também que a grandeza de sua Obra não ficou restrita aos nossos 
limites geográficos. Paralelamente a sua ação interna, Juscelino 
Kubitscbek vislumbrava a importância da parceria comnoss<:n•i.zi
nbos latino-americanos. A Operação Pan-Americana foi inspirada 
por ele para tentar resgatar um OOm clima de entendimento entre a 
América Latina e o Estados Unidos. 

Conhecedor dos problemas continentais. o Presidente brasi
leiro envioo ao Presidente Eisenhower, dos Estados Unidos, uma 
carta sugerindo uma "completa revisão da política de entendimen
to deste bemisfério". 

A Operação Pan-Americana tinha uma premissa básica: 
Sem desenvolvimento não há demcx:racia.: sem democracia não há 
solidariedade; sem solidariedade não e:üste paz nem integração 
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continental. Dela resultou a criação do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento e a celebração do Tratado de Montevidéu, que 
instiruiu a AssociaçãO Latino--Americana de Livre ComérciO, 
ALALC. 

Na verdade, com a capacidade de enxergar adia.nf.e de seu 
tempo, que s6 os grandes estJidíslaS têm. Juscelino K.ubitscbek já 
antevia na uníiO-dos países do continente, a necessidade da cria
ção de um mercado latino-americano. 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, Juscelino Kubitscbek 
foi um grande bomem público e um grande deiilCX:ID.to.. Goverow 
o Brasil em clima de tolerância e liberdade, apesar de todas as difi
culdades que en..fn:ntou durant.e seu mandato. Foi um Presidente da 
República que deixou uma marca própria, um estilo inconfundivel 
de governar. Seu exemplo e seus ideais permanecem vivos entre 
nós. que sonhamos com um Brasil próspero e democrático. 

Juscelino petma:neee vivo na mem6ria naci.ooal e o:oquislou 
dcfmítivameote o apreço, a amniração e o respeito de toda a Naçio. 

Particularmen~ em Brnsilia, porém, onde sua figura históri
ca do alto do Memorial .J1{ está permanenl.em.enle a sinalizar o 
destino de nosso País - o desenvolvimento com democracia -. Jus
celino Kubitschek conquistou muito maiS a. ã.dmitação e o respeito 
de seu povo; conquistou algo difen:nte. particular. conquistoo o 
a:IDCif e a gratidio dos que nasceram e vivem no Distrito Federal. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, tiCsta opOrtUiiidade, 
quero também abrir espaço neste meu pronunciamento para pres
tar uma homenagem especial à D. Sarah Kubitschek, esposa amo
rosa e inceritivadora incansável de JK. Nossa etema Primeira
Dama nunca esmoreceu! Mesmo depois do- desaparecimeiitto de 
Juscelino_, O. Sarah prosseguiu, como exemplO maior de di&nida
de. permanentemente comprometida com o progresso e o bem.-es~ 
tar do povo brasileiro. 
, D. Sarah boma e engrandece a memória de Juscelino. Sua 
participação. em todos os momentos decisivOs dã "Era JK;', foram 
fundamentaís para que seu marido pudesse levar adiante sua obra 
quase messiânica.. 

Portanto, ao cumprimentar em espírito o saudoso Presidente 
Juscelino Kubitscbek no dia de seu aniversário, quero cumprimen
tar também D. Sarah, essa mulher extraordinária que. indiscutivel
mente, transformou-se numa referência obrigat6ria de grandeza, 
dignidade, perseverança e amor ao Brasil. 

Ao concluir, quero também. como porta-voz dos cidadãos 
desta cidade, tributar a Juscelino Kubitscbek a Qomenagem maior. 
mais significativa do povo de Brasília, a boti\enagem de ru::1 e!lor
me gratidão. de seu inesgotável amor por aquele que a construiu 
para ser o cérebro das de_cisões nacionais. para ser a Capital do 
Brasil. a Capital da Esperança, a Capital do Terceiro Milênio. 

Era o que tinha a dizer. (Pal.ritas) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · A Mesa recebeu 
uma mensagem comovente de um dos maiores amigos do ex-Pre
sidente Juscelino Kubitscbek, o empresário Adolpbo Bloch. e de· 
termina à Taquigrafia que a faça constar oos Anais desta ses.;;ão. 

É a seguinte a mensagem recebida: 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Samey 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Senhores Seoadores 
Senhoras e Senhores; 

É um momento de emoção para mim. 
_ imigrante pobre que aqui chegou 

em busca de uma nova pátria, 
ocupar a mais alta tribuna da Nação 
para homenagear 
um dos maiores brasileiros de todos os tempos. 
aquele que foi 
e continua sendo 
o exemplo de cidadão. 
de patriota. 
de politico 
e de presidente da República 

Juscelino Kubitscbek. 
se estivesse entre nós, 
estaria hoje completando 93 anos de vida. 
Três semanas atrás, 
lembrei mais uma vez 
nas páginas de MANCHETE 
o seu depoimento 
no dia 22 de agosto de I 976. 

Peço que me permitam recordar 
os anos de amizade e convívio 
com o fundador de Brasília. 
Enquanto presidente, 
só estive com ele p::rucas vezes. 
mas logo nos aproximamos 
por uma vísão de mundo 
que nos era comum. 
Eu havia mandado imprimir e distribuir 
pelo pais 
o s~ slogan 50 anos em 5. 
Ouvi criticas. 
O próprio JK não foi pcupado por seus adversários. 
Fui então procurá-lo no Palácio do Catete. 
Ele enfrentava. 
naquele dia, 
uma greve de bondes no Rio. 
estudantes faziam agitação nas ruas da cidade. 
Ele ahnoçava no Palácio do Catete numa marmita. 
não tivera tempo de ir em casa nem para almoçar. 
Disse-lhe que fora eu o responsável pelos cartazes 
e que jâ os mandara recolher. 
Somndü, 
o presidente me garantiu: 
- ''Então, Blcx:h. 
você acha que eu não vou fazer o Brasil 
crescer 50 anos em 5? 
Vamos distribuir os cartazes. 
deixa o resto por mmha coma!" 
A partir desse momento. 
nossos destinos se cruzaram. 

Durante a construção de Brasília. 
grande parcela do unive:r.io político 
e a totalidade da imprensa 
combauam a sua meta-síntese. 

_ Quando vi as primeiras _fotos da epopéia 
que ele erguia aqui no Planalto. 
não tive mais dúvida. 
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Ele me perguntou quanto custaria a divulgação 
daquelas fotos na minha revista. 
Eu respondi: 
- "Presidente, 
quantos brasileiros sabem o que está se fazendo no 
cerrado? 
Eu pagana para publicar essas fotost" 
Minha edição esgotou-se naquela semana. 
E sempre que eu publicava o andamento das 

a revista durava horas nas bancas 
e logo os jornaleiros pediam mais. 
Daí surgiu a frase: 
Brasília e Manchete cresceram JUntas. 

JK edificava uma época. 
construía. uma Era. 
Era de otimísmo. 
de crença nO homem brasileiro, 
Era de paz. 
de democracia. 
O Brasil começava a dar certo. 
Hoje. as gerações mais novas, 
que não viveram aquele tempo, 
chamam esse período de "Os Anos Dourados". 

Em 1976, 
trouxemos JK para sua nova casa. 
aqui em Brasília. 
lnictalmente, 
ele ficou no Campo da Saudade. 
Providenciei um mármore espectai. 
de Carrara. 
para o elegante mas pequeno mausoleu 
que Oscar Niemeyer projetou. 
Ao lado de Dona Sarah. 
de Oscar Niemeyer 
e do engenheiro Sérgio V ascnnelos, . 
construímos em apenas 13 meses o Memorial JK. 
em terreno que nos foi cedido 
pelo presidente João Figueiiedo. 

No dia 12 de setembro de 1981. 
há exatos quatorze anos. 
inauguramos o rnooumento 

que é o mai~ grandioso de todo o Brasil. 
Além do que representa 
em sua realidade de mármore e bronze 
o Memorial JK · 
sinaliza o instante da paciftcação nacional, 
marca o momento em que todos os brasiletros. 
novamente de mãos dadas, 
com os olhos voltados para o fuwro. 
dão seguimento ao sonho de 1K 

em busca do desenvolvimento nacional. 
dos valores democráticos. 
da paz 
e da justiça social. 
Brasília sintetiza o seu sonho. 
Cabe a nós. 
empresários. 
políticos 

e trabalhadores 
a tarefa de dar Seguimento a esse sonho 
que foi possível, 
que será sempre p.:>ssível 
quando OOscannos fuspiração 
e exemplo 
em Juscelino Kubitscbek, 
funda.dOr e alma de Brasília. 

Desejo agradecer em nome do Senado Federal a honrosa 
presença dã Exrõ.• s-r- D. Sarali"Xu-bl.tscbek; dO Ex.m0 Sr. Dr. Cris
tovam Buãiqlle, GoVCrnador de- Brasília; do -Dr. Walfrido S~vino 

Mares Guia Neto, více-Govemador e Governador em e:xerckio do 
Estado de Minas Gerais; dos Ministros da Educação. Dr. Paulo 
Renato e do Ministro do Trabaiho,_Dr. Pa~!o Paiva. 

Quero agradecer também a presença dos Srs. EmbaiXado
res, das autoridades que aqui se encontram e de quantos prestigia-
ram com suas presenças esta solenidade. - ---

As-socío:-ibe tambéiD.:" como Presidente do Senado Fêd.eral: 
às homenagens boje prestadas à memória do Presidente Juscelino 
Kubitscbek. Os santos, os heróis. os mártires, os grandes homecs. 
deles nunca se deve comemor.'~ nem lembrar sua mone. mas SliD. 

erguer sempre um hino de loovor as suas vidas. Juscelino K.ubits
chek dedicou toda sua vida de patriotismo ao Brasil e ao povo bra
sileiro. Sua figura. hoje liberta dos julgamentos e das ÇJai:xões de 
seu tempo. está esculpida·de maneira indelével e perpétua na His
tória do Brasil como um dos cocstrutores da nacionalidade e do 
Brasil modema. 

O Senado, nesta manbã, com. a presença de todos. as_s_ocia
se e participa a maior glória do Presidente Juscelino Kubitscbek 
que é esta de ter sua memória como uma chama que não se apaga, 
permanentemente presente no JXIVO brasileiro. 

An~s de terminarmos esta sessão, numa homenagem e 
numa lembrança às alegrias da vida do Presidente Juscelino Ku
bitscbek, peço que todo permaneçamos em nossos lugares para ou-
vir a canção de que tanto gostava. ''Peixe vivo". --

(Execução da música ''Peixe vivo") 

são. 
O SR. PRESIDENTE (Jasé Sarney) ·Está encerrada a ses-

(úvanra-se a sessão às 12h50min.) 
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Ata da 1423 Sessão deliberativa ordinária de 12 de setembro 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs . .José Samey, Teotônio Vilela Filho, José Eduardp Dutra 
Jefferson Peres, Lúdio Coelho e Pedro Simon 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos Valladares - Arlindo Porto- Artur da Távola - Bello 
Parga- Beni V eras -: Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares -
Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Frei
taS Neto -_Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena -
Íris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson Peres- João França 
- Joio Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josapbat 
Marinho - José Bianco - José Agripino - José Alves - José 
Eduardo Outra - José Fogaça --José Ignácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Sarney - Júnia Marise - Lauro Campos 
- Levy Dias- Lucídio PorteUa_- Lúcio Alcântara- Lúdio Coe
lho-- Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silv-a - Mauro Miran
da - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - OSiiiilr Dias - Pedro Piva - Pedro SimOn - Ram.ez 
Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire- Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Olnha Lima - Sebas
tião Rocha- Sérgio Machado- Teotónio Vilela Filho- Valmir 
Ca.mpelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 'trabalh-os. 
O Si. 1° Secretário em exercicio, Senador Nabor Júnior. 

procederá à leitura do Expediente. 

É Lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N° 297/95 (n° 949/95. na origem}. de 12 do corrente, sub
metendo à apreciação do Senado Federal proJXlSta de antecipação 
de enll'ega das garantias necessárias à cobertu.ra_de _100% do prin
cipal e 12 meses de juros dos Bôous ao Par e de Desconto do Pla
no Brasileiro de Financiamento de 1992.. 

A matéria vai à CoiiiiS:SãOde Assuntos Econõmi-
cos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O espe· 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exer_:~cio, Senad'?f Nabor Júnior. 

Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 253, DE 1995 

Veda a criação e instalação de Juntas de Con
ciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho em 
municípios cOm menos de duzentos núl habitantes e 
dá outras providências. -

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° É vedada a cnação e instalação de Junta de Concilia

ção e Julgamento da Justiça do Trabalbo em Murucip10s com po
pulação inferior a duzentos mil habitantes. 

An. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
An. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os órgãos -da Justiça -do-íiãbalho têm, not6ri3.m~nte".- um 
elevado custo de manutenção e estão instalados normalmente nas 
grandes cidades. _onde o benefício decorrente de sua aruação pode 
ser maior, dado o valor mais elevado das causas e a abrangência 
social de algumas decisões. As Juntas de Conciliação e Julgamen
to. entretanto. quando instaladas em pequenos municípios. não 
apresentam a mesma relação entre o custo e o benefício proçncia
do. Revela-se uma justiça dispendiosa. muitas vezes lenta. e res
ponsável pelo julgamento de causas de pequeno valO[. 
· ·_ Não é justificável a instalaçãO de um Juntà, c-OiD.posfil- por 

três juízes, destinada a julgar unicamente causas trabalhistas. numa 
cidade onde, muitas ve~es. um só juiz estadual cuida. com preste
za. das questões penais. comerciais. civis. etc .. além de desempe
nhar funções sociais de aconselhamento e orientação a todos os 
munícipes. -

Outro aspecto a desaconselhar a instalaÇão de Juntas Traba
lhistas em pequenos municípios. diz respeito à necessidade de edi
ficar prédios destinados a abrigá-las. Sabemos que as obras. Quan
do executadas sob responsabilidade da União, acabam despenden· 
do recursos em maior volume do que o despendido por estados e 
municípios na realização de projetes similares. 

Ainda mais. a realização de concursos e o deslocamento de 
funcionários p.íblicos federais para as pequenas cidades acarretam 
aumento dos gastos. Estes se revelam ainda mais injustíficados se 
considerarmos que os estados estão com excessos nos quadros de 
pessoal e o mesmo não ocorre com relação ã União. 

Finalmente, cumpre acrescentar que os Juízes Estaduais es
tão plenamente habilitados a solucionar as questões trabalhistas. 
atriOOição que já exercem na grande maioria dos murucípios brasi
leiros. Não bá complexidade na matéria. portanto. que consiga 
Compensar i desfavorável relação entre custo c beâeficiO na .. Cna
çãu e instalação de JCJ em cidades de população inferior a duzen
tos mil habitantes. 
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Pelas razões expostas esperamos CODW' com a aprovação 
dos nobres pares à iniciativa que ora submetemos à sua aprecia-
ção. -

Sala das Sessões. 12 de setembro de 1995. - Senador Er
naodes Amorim, Quarto Secretário. 

(À Corriissão d~ CorLSriluiçãc, Ju.sriça e Cidada
nia -Decisão Terminariva.) 

O SR. PRESIDENTE (footonío Vilela Filho)- O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N"1.179, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos Lermos do arL 336, alínea b,-do-Re&imento interno, re

queremos urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n° 103, 
de I995~que aprova os atos bilalernis celebrados entre o Governo 
da Rep.íblica Federativa do_ Brasil e o Governo da República Fe
deral da Alemanha, em Brasília, en 6 de abril de 1995. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1995. - Hugo Napo
leão - Eduardo Suplicy - tlcio Álvares - Sérgio Machado -
Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Esse re
querimento serã votado após a Ordem do Dia. na forma do dispos
to no art. 314. inciso ll. do Regimento Interno_. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
-tário em exercido, Senador NaOOr Júnior. 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.180, DE 1995 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna. criada através do Requeri

mento n° 51811995-:SF. destinada a -,~studar a Reforma Político
Partidária", de conformidade com o artigo 76, § 1°, alínea·a do Re
gll:nento Interno do Senado Federal. requerer a Vossa Excelê:r;tcia a 
prorrogação, até o dia 15-12-95, do prazo concedido a este Qrgão 
TécriiCO -- . --- . . 

Justi.fica.nioS-õJ)resente requerimentO eni virtude do Relator 
o.ecessitar de mais tempo parn concluir o Relatório Final_ que de-
verá amda ser discutido e votado pela Comissào. -

Ao ensejo, reo.ovamos a Vossa Excelência protestos de con
sideração e apreço. 

Sala das Comissões. 1° de setembro de 199"5:-senador 
Humberto Lucena, Presidente- Senador Sérgio Machado, Rela
tor- Seo.. Waldeck Oruelas- Sen. Eduardo Sup6cy -Sen. Edi
son Lobão- Sen. Hugo Napoleão:.. Sen. Jader Barbalho- Sen. 
José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Aprovado 
o requerimento fica prorrogado o prazo da Comissão. 

So_bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. SenadOI' Nabor Júnior. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.181, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Reque~mos. o.os termos do art. 76. §1°, do Regimento lo

temo. a prorrogação do prazo da Comissão Temporária destinada 
a promover a ampla discussão acerca de políticas, programas, es-

tratégicas e prioridades visando_ o des_envolvimento do Vale do 
São Francisco, até 30" de ooVerDbi-o próximo. 

Sala da Sessões, 12 de setembro de 1995.- Reoao Calhci
ros -José Alves - Roberto Freire- Wald~_ Orndas. 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Aprovado 
o requenmento, fica prorrogado o prazo da Comissão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre
tário em exercido, Sr. Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" !.182, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento lnlerno 

e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens 

pelo fale<.·unento do Ex-Govemadt)r do Pwui e Ex-Dcputadt) fede 
ral. Joãn Clímaco D'Almeida (JcXJueira) 

a) Inserção em ata de um Yoitl <.k pr.lfundo pesar; 
h) Apresentação de çondo!ênó.l" à família e ao Estadn do 

Piauí. 
Sala de Sessões. 12 de setembro Jc 1995. - Senador Freitas 

Neto. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio) - Este re

querimeo.t.o depende de votação. em çujo encaminhamento pode· 
rão fazer uso da palavra os Srs. Senadore!' que o desejarem. _ 

O SR. FREITAS NETO . Sr. Pre-sidente. peço a palavra 
para encaminhar a votação. . 

O SR. PRESIDENTE (fC~.>tomo Vilela Filho)- Conçedo a 
---palavra ao Senador F~itas Nelo. . __ 
~ O SR. FREITAS NETO (PFL~Pl. Para encaminhar a vota
ç-ão.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. faleceu. sábado passa
do. em Teresina, o ex-Governador João Clíroaco DA!meida. uma 
das mais veneradas figuras de homem público do meu Estado. 
com a avançada fctade d~ 85 anOs. -

Quando novas defmiçi':les se estabelecem no âmbito da ~ü
tica nacional, na atual g~stão do Prestdente Fernando Hennque 
Cardoso, é com a mais comovente emoção que evoco boje p.esta 
Casa a personalidade de um grande amigo e das mais destacadas 
da vida pública piautense. _ __ ~ 

Filho de Antônio Francisco de Almeida e de D. Emília Ro
cha de Almeida e nasçido na antiga vila de Pono Alegre, b_OJC Cl· 
dade de Guadalupe. stwada no sul do meu Estado. uma das regiõ
es mais pobres e desassistidas do País. mas que boje se projeta 
como das mais promissoras, exerceu sua carreira funcional no an
tigo Banco Comercial e Agrícola do Piauí. anta! Banco do Estado 
do Piauí, fechado. por inadimplência. em outubro de 1990. e. em 
1994. reaberto, depois de inauditos sacrifícios, ao flnal de_~a 
gestão como Governador do Estado. Ali. asce~eu aos ma~s dife
rentes postos, de continuo a diretor. e dali SaJU ao ser eletto, em 
1948. Vereador de nossa capital. 

Em sua vida pública. que foi das mais destacadas. exerceu 
sucessivamente os cargos de Vereador de Teresina. Deputado Es
tadual, Vice-Govemador por duas vezes - uma das quais_~omo 
cotnpanbeiro de chapa do eminente e saudoso Senador Petrôn.io 
PorteUa - Presidente do Pcxier Legislaúvo, Governador e, fmal
mentc. Deputado Federal em duas Legislan.nas. chegando a ser 
membro da Mesa Di.ret.ora da Câmara dos Deputados. 

Era o nosso Joqueira. coroo era popularmente conbectdo 
pelo povo de nossa terra, uma de suas figuras ma1s populares, por 
todos os títulos merecedora do apreço e da consideração de seus 
crestaduanos e. assim. era tido em alta conta pelos amigos, sobre· 
tudo pelos humildes e necessitados. tra,!,a.ndo a toóos de f~ pa
ternal e hem humorada. 
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Exerceu, por longos anos, a vice-presidência es:ladual do 
antigo Partido_ Social Democrático. o velho PSD. escola de políti
cos notáveis e de notáveis estadistas, ao tempo em que presidia 
aquela agremiação meu avô, Antônio de Almendra Freitas, e ali se 
distinguiu como políticõ-hábil. contemporizador e tolerante, levan
do esse partido, em meu Estado. às mais expressivas vit6rias nas 
umas. 

É essa ach:nir:ável figun bumana-que evoco nesta Casa, 
compartilhando os sentimentos do povo piauiense e de sua família. 
de modo especial unindo-me à dor de sua viúva, D. Hercilia Tor
res d ·Almeida, nesta hora de saudade. 

Um dos grandes poetas de minha terra e da língua portu
guesa. Da Costa e Silva, em um dos mais petfeitos sonetos de nos
sa língua. definiu a saudade como a "asa de dor do pensamento''_ 

Voltando para a minha terra. nessa hora de luto e de evoca
.;ão. e ferido pela asa de dor do pensamento, peço a esta Augusta 
C.1sa t.jUt: cnnsi·gne ern seus Ana1s um voto de profundo pesar pelo 
falec1menro dn meu conterrâneo e amígo João Clímato d'Almel
da. uma das figuriS tutelares da vida plblica piauiense. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (feotõnio Vilela Filho) · Em vota
ção ~' requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 
tados. lPausa.) 

Aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens prestadas ao grande p::llí

uco noruestino. ex·Govemador do Piauí e ex-Deputado Federa!, 
Joào Cürnaco d'Almeida. e determina que seja cumprida a delibe
ração do Plenário. 

O SR. JOÃO ROCHA - Sr. -Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Concedo a 
palavra ao Senador João Rocha. para uma comunicaçãc inadiável. 

O SR. JOÃO ROCHA (PPL-TO. Para uma coiilUI!Ícaçào 
inadiável. sem reYiSâo dOOiicloi) --Sr. PreSIOiDte, Sr's e Srs. Se
nadores, em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com o Sena
dor Freitas Neto_ pela mensagem que aq.ba de fazer em razào do 
falecimento de João Clímaco d'Almeida. com cuja família temos 
um elo de parentesco muito próximo-LameDiamo;;, p01s, seu desa
parecimento. 

Sr. Prestdente. Srs. Senadores. no últnno dia 6 de setembro. 
por intetmédio da empresa aérea TAM. desloque1-me de Goiãnía 
até São Paulo. acompanhado por um fifuo. cOI:p. a finalidade de tra-
tar de assuntDs de interesse particular. -

Sr. Presidente. desembarcando no Aeroporto de Congonhas. 
fomos até o-ôãibus que nos levaria ao terminal de desembarque do 
Aeroporto. Fomos surpreendidos, dentro do ônib.Js da empresa 
TAM. por vários policiais civiS, que, ãproxJ:i::O.aDdO-se do meu fi
lho, o puxaram do ônibus para fora. Fiquei estático, perplexo. sem 
saber o que estava acontecendo. Desci com meu fLlho e identifi
quei-me como Senador da Replblica junto às autoridades civis. 
Dtsse·lhes que estavam cometendo uma arbitrariedade sem prece
dentes. porque o cidadão que eles faziam descer era o meu ftlbo, 
que apresentou, no Aeroporto de Goiânia. a identidade. Quis saber 
dos policiais que o cercavam qual a razão, qual o motivo daquele 
procedimento. e eles só me respondiam que a srtuaçào era multo 
grave, que o fato era muito grave. Disse-lhes que eu queria saber, 
naquele instante, da gravidade, porque estavam interpelando um 
ftlbo meu, que não tem nada a dever. que Dão tem cumplicidade 
nenhuma. 

Esse diálogo. nobres Senadores. S:rs. Membros da Mesa. 
prolongou-se por lO minutos pam que os policiais civis chegassem 

à cone Jusão de que estavam cometendo a maior abenação e o 
maior absurdo que se pode ter noticia na história policial deste 
País. 

Pasmem, Srs Senadores. lentei dialogar com todos eles a 
cada m.inutD, a cada segundo, e eles pediam calma porque a sittia
ção era grave. Perguntei que gravidade era aquela. Quando_ eles 
chegaram à conclusão da aberração que estavam cometendo colo
caram-me a informação seca: ''Senador, o seu fllbo foi confundido 
pela tripulação e pelo Comandante da TAM como o seqüestrador 
da Bahia". Falei: "Que irresponsabilidade vocês cometeratn"! 
Como um seqüesrrador, com a imprensa anunciando durante 60 oo 
70 boras que estava na Bahia, de uma hora para outra chega em 
Goiás, veste paletó e gravata, vai ao aeroporto, tira passagem e 
chega em São Paulo? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não existe argumenlD algum 
que justifique- esse procedimento. A ímprCnSa noticiava que em 
Goiás bavia 500 policiais cercando esse seqüestrador, que São 
Paulo estava atento. que o Brasil esiava atento. Que irresponsabili
dade! 

Peço a V. Exa que tome as. providências que o caso requer, 
por considerar grave o fato - fiquei pratícamente JO minutos ten
tando dialogar com as autoridades, tentando dialogar com a Com
panhia. mas todos sumiram depois que cometeram esse grande ab
surdo - e mais ainda pela grande irresponsabilidade que comete· 
raro. 

Em seguida. falaram: "Se não é o ftlho do Sr. S_enador, deve 
ser aquele outro cidadão que está no outro ónibus". Fiquei ali com 
o meu ftlho por longos lO minutos. Correram para o outro ômbus, 

-pegaram um cidadão comum. Reuniram dez, vinte policiais em 
torno desse outro cidaci.ãO, apalparam- no, e falaram que ele era o 
seqüestrador baiano. 

Que absurdo! E se meu fllho estivesse sozinho? Se ele esti
vesse desacotnpa!lhado nessa viagem ao Estado de São Paulo, o 
que seria dele? A ~sorte é.que eu estava muito próXimo a ele. Quan
do ele desceu. desci correndo, já me identificaD.do, oão como $e
nador. mas como cidadã_o <_;Oonun. E perguntei: ''O que vocês estão 
querendo com o meu filho'"? 

Essa companhia de aviação. essa companhia irresponsável. 
cujo dooo se chama Rolim - a qualquer pergunta, eles respondiam: . 
"Fale com o Rolim"-, ligou-me duas horas depois e não l!le deusa-

. tisfação alguma. Acharam que eu é que deveria pedir favores a 
esse pessoaL 

Portanto, peço a esta Casa que anote essa agressão à cidada
nia.. O que seria do meu filho se não fosse fllbo de um Senador? 
Estaria onde, hoje? Estaria preso, baleado, atirado, se eu. Senador, 
não estivesse ao lado dele? 

Faço esse registro. por considerar o episódio muito sério. 
Quero que a Casa tome providências, interpele o Sr. Ministro da 
Justiça sobre o porquê desse procedimento. O cidadão estava há 
60, SO ha::as nos jornais da imprensa naciooa.l. e pegam um cida
dão comum. ch~Ullalld<x> de seqücstrador? Foi tudo tão rápido • eu 
ia para tratar de interesses cotneiciais, negócios -, o choque foi tão 
grande, pegou a mím. e a meu filho de surpresa.. 

O Sr. Rooaldo Cunha Lima- Permite-me V. Ex_• um apar-
le? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela) · A P=idéncia 
comunica que o Senador João Rocha está fazendo uso da palavra 
para uma comunicação inadiável e o Regi.mento não pemlile ãpar
tes nesse tipo de oratéria. Comunico também ao Senador Joio Ro
cha que o tempo de V. Ex' está csgOUido. 

O SR. JOÃO ROCHA · Concluindo. Sr. Presidente, peço 
à Mesa que interpele o Sr. Ministro da Justiça sobre o porquê de 
os policiais federais. as autoridades federais., sem ter a preocu~-
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çio de veriíiC&I' a documentação de um cidadio comum. acei.t.arem 
a simples indicaçio, feita por uma companhia de aviaçio, de que 
um cidadio. que estava ali tranqüilo, pagando a sua passagem, ad
quirida em seu próprio nome, voa.ndo, era um seqiiestrador. 

Sr. Presidente, como Senador', peço que esta Casa tellha o 
aJnÇO e a responsabilidade de interpelar as autoridades para que 
fatos com.o esse nio mais ocorram com qualquer outro cidadio - e 
nio necesii.I'iamente com um parlamentar, que tem imunidade. O 
que quero dizer ~ que esse fato agride a sociedade brasileira e a li
berdade do cidadio comum. 

Muito obrigado. Sr. Presidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vtlela Filho)- Nobre Se
nador Joi? Rocha, V. Ex• , após encaminbar requerimento à Mesa, 
fique certo de que seriio tomadas as provi~ocias cabíveis. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DliTRA- Sr-_Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENJ1: (Teotonio Vilela Filho r- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra para uma comunica
ção inadiãvel, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14. 
inciso vn. do Regimento Wterno. 

O SR. JOSÉ EDU ARDO OUTRA (PT -SE. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.)· Sr. Presidente, Sn 
e Srs. Senadores, primeiramente. gostaria de manifestar minha so
lidanedade ao nobre Senador João Rocha pelo episódio aqui des
crito JXlT S. Ex•. 

Sr. Presidente, quero, o.esta comunicação inadiável, regis
trar, com pesar. uma tragédia ocorrida no meu Estado, Sergipe: a 
explosão de um ônii:us, que causou a morte de 27 i-'eSSOas, na sua 
maioria aposentados do Distrito de Santa Rosa do Ermírio. que te
tomavam da cidade de P_oço Redondo, aonde foram receber suas 
aposentadorias.. 

Infelizmente, Sr. Presidente. no nosso País, acidentes desse 
tipo sempre acabam sendo classificados como mem fatalidade. 
Mas sabemos que. por trás da grande maioria das fatalidades. está 
a mão ou a cabeça do homem. 

No caso específico desse acidente - causado pela ~xplosão 
de botijôes de gás de cozinha e tonéis de gasolina.. que _eram trans
p.:ntados pelo ônibus- temos que levar em comideraçãõ o descaso 
com que é tratado o U'allSporte da PJPUlação no interior do meu 
Estado e de diversos Estados deste País. 

Como: trum setor onde há um monopólio privado. acaba 
ocorrendo tragédias desse tipo? As duas empresas que operam o 
transporte intermun.icipal. do meu Estado- Bonr:.m. e Graças - não 
têm interesse em estabelecer linhas de ônibus para aqueles distri
tos e municípios. Normalmente, em acidentes desse tipo, a im
prensa classifica o ónibus como cla.ndestiDO. Na verdade, esses 
ônibus são uma alternativa que as populações desses distritos e 
triun:icipíonênrpara·se-n-amportar.----- -- ---:----------=--:- - -- -----------

Nesse episódio, alinha-se a imprudência profunda, inclusive 
dos próprios usuári"'. à falta de fiscalização do DNER.jâ que, de 
acordo com a infot.mação da imprensa, esse transporte de _coml:us
tíveis e de botijões de gás se dava com grande frcqüência naquele 
Município. Inclusive, quero registrar que, na entrada do Município 
de Poço Redondo. existe um posto de fJScaljzaçio do DNER, qi.le 
permitiu o tr.msporte do combustíveL o que acabai gerando essa 
tragédia. 

Por isso. queríamos, neste momento, nos solidarizar com as 
famílias enlutadas, aproveitando também a oportunidade para co
brar providências de todas as autoridades no sentido de que tragé
dias como essa nio coo.timlem acontecendo, sendo classificada 
apenas como mera fatalidade. 

Esse acidente, que ceifw a vida de muitas pessoas, foi: cau
sado pela imprudência, pela i=pensabilidade e pela falta de fis
calização de autcridades dos mais diversos setores envolvidos nes
se episódio. 

Esperamos que as autoridades competentt.:s do meu Estado 
punam os reqxmsá.veis para evitar que trag6clia como essa volre a 
acontecer, seja no meu Estado ou em qualquer outro da Federaçio. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -Continua o 

Expediente. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Seae

tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.183, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Requeiro. nos termos do art~n 112:1. dn Regimento-Inter

no do Senadl) federal. a inclusão em Ordem dn Dia da Propn<aa 
de Emenda à Cnnstitui(,·ão n" 20, de 1995. df- min.l--ta aut(ma. lJUC 

"dá nova red.açào <11) art. 62 da Conslttuiçãn Federal". 
.Sala das Se!':sões. I 2 de setembro de 1995. - Senadnr Ro

herto Requião. 
O SR. PRESIDENTE ITeotonin Vilela Filho)- O requeri

mento lido o.;erá mcluidn c-m Ordem do Dia opm1unamenteA c-on
soante n disposto no art. 255. inctso II. alínea "c". item 3. do_Reg:~· 
mento Interno. 

O SR. PH.ESIOE~TE (feotnmo Vilela Filho) - A Presl
dência recebeu o Ofício n° 1.044. de 1995. de 8 do Ct'liTente. do 

"Presidente da Câmara dns Deputados. encaminhando o relatório 
da Comissão Externa daquela Casa. destinada a acompanhar os fa
tos ocorridos na Fazenda Santa Elina. Município de Corumbiara. 
no Estado de Rondônia. (Diversos N° 106, de _1995) 
- O expediegte lido V li à Comissão de- Constituição. Justiça e-
Cidadania e. em cópia, à·Comissão de Assuntos F.conônucos. 

É o segumlc o expediente recebuio: 

DIVERSOS N' 106, DE 1995 
SGMIP D 0 1.044195 

Brasília. 8 de setembro de 1995 

Senhor Presidente. 
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser enviado à Co

missão de Ação Social, para conhecimento e possíveis provldêa
cias, relatório da Comissão Externa. desta Casa, destinada a acom
panhar os faros oconidos na Fazenda Santa Elina. Município de 
Corumbiara. no Estado de Rondônia. 

Colho -o -ensejo _parª rel_lp-~ar a Vossa _Excelência protestos 
de estima e consideração.- Luis Eduardo, Presidente. 

COMISSÃO EXTERNA DE REPRESENTAÇÃOO~ 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Rdatório 

Por ordem do Dep.~tado Luís Eduardo Magalhães. Presi
dente da Câmara dos Deputados foi constituída uma Comissão Ex
tema de Representação (CER} para verificar as conseqUências e 
levantar informações sobre o conllito de Corumbiara. em Rondô
nia. A Comissão foi composta pelos deputados: 

1) Nilmário Miranda (PT/MO). presidente da Comissão de 
Direttos Humanos e Coordenador da Comissão Externa de Repre
sentação: 



Setembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 163 

2) Emerson O lavo Pires (PSDB!RO); 
3) Padre Roque (PT/PR), representando a Comissão de 

Agricultura; 
4) Confúcio Moura (PMDBIRO):--
A CER trabalhou em conj.mto com o Dr. Osnir Belice, pro

curador federal dos Direitos do Cidadão em Rondônia. e o Dr. 
Humberto Spínola., Secretário;.Qeral do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana. 

A CER contou com apoio operaciOiiãl do Governo de Ron
dônia. que enviou à região do conflito o v ice-governador e sicre- · 
tário de Estado da Saúde, Aparício Carvalho, o delegado José Fer
racioli, representante do secretário de Estado da Segurança; o co
mandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, e o cel. Welling
ton L. Barros Silva. além da Prefeitura Municipal de Vilbena-RO. 
que colocou funcionários, carros e cinegrafistas à disposição da 
CER. -

Autópsias 

Em Vilhena. a· Comissão dirigiu-se ao Hospital Regjonal. 
para tomar conhecimento do trabalho de Medicina Legal. As 12 
horas do dia lO de agosto jâ haviam sído necropsiadas quatro cor
pos: dois policiais militares, um posseiro e uma Criança, sete ou
U"OS cmpos de posseiros estavam sendo necropsiados. Um posseiro 
rora transferido para Porto Velho. com traumatismo craniano. Um 
dos mortos estava absolutamente irreconhecível, com a sua estn.J· 
tura cramano-lacial totalmente destruída e deformada por grandes 
ferimentos abertos. 

O Dr. Osnir Belice e o deputado Nilmár:io Miranda requere
ram ao Vic-e-_Govemador Aparício Ca.rYã.lbo o acompanhamento 
dos trabalhos por peritos de Porto Velho e Cuiabá. para assegurar 
maior transpr.rência ao trabafuo de autópsia. 

Visita aos Feridos 

Em seguida. a Comissão visitou os 12 posseiros internados 
no Hospital Regional de Vilhena. Foi possível falar com todos, 
~,·om a exceção de um que não estava em condições_ físicas de rece
ber visitas. Requereu-se ao Promotor de Vilhena que acompanhas
se a situação de Adi.lson Rocha Silva. de 16 anos, ferido à bala. em 
face da sua condição de menor de 18 aoos. Verificaram-Se que os 
internados detidos tinham assiStência de advogaç.o. Todos nos in
formaram que a ação de despejo miciara-se afuda no escuro e que -
não houve reféns. 

Às 15 horas a Comissão deslocou-se para Colorado do Oes
te. onde dividiu-se em 2 grupos: os Dep.Jtad~ Ni.lmá.rio Miranda e 
Emerson O lavo Pires e o Prccurador Federal Osnir Belice ficaram 
na cidade; enquanto os Dep.lta.dos Confúcio Moura e Padre Ro
que. acompanhados do Secretário-Geral do CDDPH. Humberto 
Spínola, dirigiram-se para a área do conflito, na Fazenda Santa 
Elina, no Município de Corumbi.ara.. 

Grupo em Colorado do Oeste 

No Ginásio de Esportes de Colorado do Oeste estavam deti
das 355 pessoas. A Comissão procurou levantar o maior volume 
possível de informações através dos posseiros e assegurar que os 
mesmos não sofressem constrangimentos, ameaças ou violências. 
Estavam todos assistidos por funcionáriOs dos Governos estadual e 
municipal. com a presença do Padre José Maia, advogado da CPT. 
e representantes da CUT e da CONT AG. Após identificação, to
dos foram liberados:. 

Foram visitados: em seguida cada um dos 41 internados no 
Hospital de Colorado do Oeste. Ao fmal da visita. a Comissão 
conduziu a adolescente Paula Alves, de 15 anos. internada, para a 
rgreJa católica. onde concentravam-se todos os posseiros liberados. 

A Comissão visitou o CBIA. de onde já estavan:. sainQo as 
mulheres e crianças para a igreja catóHCJ.. - -

Na Delegacia de Polícia, a Comissão encontroJ-se com o 
Delegado Regional Everaldo Castro Magalbães e com o Secretá
rio-Adjunto de Segurança. José Ferracioli. Retiramos seis sacos: de 
documentos pessoais pertencentes aos posseiros. aos quais eDI.re
gamos na igreja católica. 

Lá. a Comissão informou aos posseiros de seus trabalhos, 
dos nomes dos internados nos hospitais de Vilhena e Colorado do 
Oeste e da neceSsidade de identificar os cor~- no necrotirio de 
Vilhena. 

Obtivemos junto ao Comandante-Geral da PMIRO cópias 
dos. despachos do Juiz-Substituto de Vilhena e do Juiz-Titular de 
Colorado do Oeste, relativos à ordem de despejo e do relatório da 
P_M ao Governãdor de Rondônia (anexos). 

Grupo de que visitou o acampamento dos posseiros 

As 15: 15hs. apmximactamente. o secretário executivo do 
CDDPH. lfumhcrh' Spindola. e os Deputados Confúcio Moura e 
Padre f{()(,rue. a~ ompanhados da zmprensa local e díversos popula
res. nos Jiri~imos a('l aL"arnpamento destruído após o despe}J. no 
Munic-1p10 de ('orumhiara. distante cerca de 80 km por estrada de 
~·haii de Colorado do Oeste. onde nos eocontrávamos. 

Ao n11s aprox.imarmos da primeira cancela da estrada que 
levava á fut•nda... di:o:tante ce-rca de três km do acampamento_. en
contramos uma camioneta vindo d0 acampamento. Tinha reCOlhi
do de7. pt"Ssoas que ._.stavam dispersas pelo mato. fugidas durante o 
~·~mtlitn. Rdataram-nos o drama da. chacina. a fuga e a perm..aoên

·-cJa pnr mais de 30 horas no mato, sem água e comida. Todos esta
vam apavorados por medo de jagunços que, presumiam. havia nos 
arredores. Chegando ao !ugar conhecido c.omo "Campinho", local 
onde a PM se instalara nos dias 8 e 9/8 como "quartel general". se
guml\)S à pe por~cerrade l.500m. econtrando no caminho, calça
dos. roupas. chapéus~ outras roopas ensanguentadas. dando conta 
de que as pessoas foram tangidas apressadamente pela p::>lícia. 
sendo impedidas de recqlber objetos. _que ficaram no caminho. 
Mais próx1mo ao acampamento. por entre átvores derrubadas, en
contramos um Lipo de guarita sobre quatro estacas, coberta de fo
lhas de palmeira- lugar suposto da "segurança do acampamento11 

•• 

Ao lado. uma imensa póça de sangue. indicando que ali houvera 
uma morte. 

Poucos adiante. após passado o vau cónego que formava 
diversas _curvas, com barrancos altos e mata derrubada em volta. 
entramoS no que foi o acampamento. Quase tudo queimado~- cal
cinado. Logo na entradà restava ainda o esqueleto do barraco 
maior. refeitório e armàzém do acampamento, com sacos de fei-

- jão. aiToi e centenas dt: latas de óleo ainda queimando à fogo len
to. Esparramados pelo chão, ro..~pas. çalçados e utensílios domésti
cos. Pudemos contar os restos de cerca de 40 barracos destruídos 
pelo rogo ru a bolinadas. Um espetáculo dantesco, cruel e depri
mente para todos! Em meio às minas encontramos diversos cartu
cbos de annas da policia defonnados e outros intactos de armas 
comuns. como também alguns documentos_pessoais intactos-e/ou 
semi-calcinados. Tudo foi devidamente entregue ao coordenador 
da Comissão. Deputado Nilmário Miranda. para posterior entrega 
a quem de dire1to. 

- Durante nossa pe·nnanén_cia no- ac~pamento. cerca:· ae 15 
antigos ocupantes do acampamento sa~m do mato,_ on~ _estive
ram escondidos por mais de 30 horas. A medida que apareciam. 
relatavam ._)s antecedentes e as horas -dramáticas do desfecho da 
0peração de despejo, DO dia 9-8-95. Ressalta-se o caso de Nely 
dos Santos. jovem mãe que em meio ao distúrbio perdeu-se dos fi
lhos e, em desespero conseguiu fugir, só vindo ver o que acontece-
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ra no início da noite. Nós a levamos em estado de choque, ao salão 
da Igreja de Colorado, oode ela reecontrou seus filhos. 

Cooclu~ do grupo que viatou o acampamento 

É inquestionivel o fato de que -no acampamento dos possei
ros da Fazenda Sanra Elina bruve uma chacina. cujo número ofi
cial de ·vítimas foi a~ reduzido se considerarmos a proporção da 
ação consumada. Os acampados encootravam-se em área extrema
mente favorável. caso fosse a intenção deles resistir de fato à ação 
policial. As caracletísticas da áiea a tomariam propícia ao impedi
roemo da aproximação e mesmo ao massacre dos policiais. Ao 
contrário. os posseiros, ingenuamente, armaram para si uma ver
dadeira arap.tca. ao instalar o acampamento numa CUrva dó cõrte
go e dermba.ndo a mata ao redor, inviabilizando assim a fuga. w 
dificultando-a ao extremo eni caso de necessidade. 

-O número expressivo de pessoas que, apesar de n.uio, con
seguiu fugir, deve-se ae> fato ?e a operação policial ter" ocorrido na 
escuridão da madrugada e do conhecimento que QS posseiros ti
nham das condições do terreno. 

- É igualmente questiooávcl a aHnna.Çã.O da polícia de que 
''ho.mens annados, escondidos nas copas das ánrores os alvejaram 
de cima para baixo". O porte extremamente elevado das árvores 
nos permite duvidar de tal afirmação. 

- Segundo os relatos de todos os entrevistados. há fortes in
dícios de muita violência p:>licial após encerrada a resistência dos 
colonos. Muitos dos que estavam escondidos p.;:a_ floresta ga.r.mt.em 
ter ouvido disparos at6 adiatandas boras do dia, quando a própria 
PM admite ter encerrado o despejo às primeiras horas da manhã. 

- O relato de Maria dos Sanl.~ Silva - mãe de Vanessa. 
morta por um tiro é testemunho patético de que não se respeitaram 
minimamente os direitos das mulheres e crianças, como tentam fa
zer crer os relatos da PM. 

Visita ao prefd.to de Corumbiara 

O prefeito de Corumbiara., Antônio Carlos Teco da Silva. 
disse à ComiSsão que a Fazenda Santa Elina 6 legalizada. tem 
18.000 boctares, sendo 50% de pastagens e SOo/, de matas. Afrr
mou ainda que vira jagunço& armados a bordo de Uma caminbone
te circulando na cidade no sábado anterior, dia 5 de agosto. 

Negociações que p~eram ? despejo 

Fomos infomui.dos pelo Sr. Édio Antônio Carvalho. ~tá
rio particUlar do governador. e pelo Deputado Estadual Daniel Pe
reira (P'I). que ambos. junto com o Sr. Roque de Oliveira. presi
dente do InstitUto -de Terras de Rondônia, e Antônio Carlos Gomes 
Santiago compuseram uma conússão de negociação designada 
pelo governador Valdir Raupp para buscar um ell1endimento com 
os posseiros. Em 31 de julho, essa ccmissão esteve no acampa
mento, mas nio conseguiu demover os posseiros a siir. ~s ao 
proprietário da Fazenda Elina a cessão de mil hectares. provisoria
mente. até que o INCRA desapropriasse ou encootrasse outra al
ternativa- o que nio foi aceito pelo Sr. Hélio PCP'..ira de Morais. 
proprietário da faunda. O fazendeiro Antenor Duarte. Hder rura· 
lista local. interferiu ativame-nte, dificulta.Jxlo um acordo. 

Os posseiros infotnllU'ain que o Deputado Marco Antônio 
Donadon. presidente da Assembléia Legislativa estivera no acam
pamento. que doara SOO litros de combustível e alimentos; que dis
sera que o governo de Rondônia estava providenciando a desapro
priação da terra e que a PM não iri&. até o acampamento. 

CONCLUSÕES E DECISÕES 
DA AÇAO DOS ,JUÍZES 

A Comissio Externa de Representação comider.l que o 
juiz-substituto de Vilhena, Dr. Roberto Gil de _Qiiv~ira, a_giu ~
tamente ao requisitar força policial pam acompanhar o oficial de 
Justiça. a 20 de julho de 199S, com cxJr<Ssa recomendação de 
''Ponderação e muita caUtela. a fim de que não resulte em tragécba, 
como sói acontecer nestes casos'' (despacho anexo). 

No entanto, faltaram pondemçio e cautela ao juiz-titular 
Clodner Luiz Pauletto quando requisitou roforço policial "para o 
cumprimento !MEDIA TO (assim grifado e em maiúsculas) do 
mandado de IIWIUtençio de Posse". 

Fomos ínformados de que o Juiz Pauletto recebeu informa
ções do oficial de Justiça-sobre a Primeira tentativa fracassada de 
despejo (há uma certidão relatando o fato anexo), em que ficara 
clara a possibilidade de confronto. Foi infonnado da pn:sença de 
grande número de mulheres e crianças na área do conflito. S~bia 
da existBncia de uma comiÍsio de negociação. 

Pressionado pelos fazendeiros Hélio Pereira de Moraes e, 
principalmente ?J1" Antenof Duarte, o referido juiz exígiu do co
mandanl.e da PM da região, major José Yenrurn Pereira. o ímedia
to cumprimento da ação de despejo. Não se preocupcu em prever 
o que poderia acontecer neste caso, que resultou num dos mais 
graves conflitos agrários de que :;e t~m notícia no Pais. 

Ora., há dezenas de conflitos em dispUtas de terra no País e, 
se cada juiz resolver cumprir mandados de reintegração de posse 
custe o que custar, sem atentar para a especificídade social do ilíci
to, sem dimensionar o potencial do conflito e sem condicionar a 
forma da execução da ordem judicial - nosso País viverá dias tor
mentosos. O juiz Ckxiner Luiz Pauletto não se preocupou com as 
vidas dos policiais e posseiros, colocando o direito à propriédade 
acima do direito à vida e de qualquer outra consideração. 

Da ação da Polícia Militar 

Erro gravíssimo foi a _decisão da PM em realizar a ação de 
despejo a partir das 4 horaS do dia 9, portanto, no horário notumo. 
A execução- tomou -se dessa forma ilegal e inconstitucional. ferin
do tanto o Código de Processo Civil quanto a Constinüção Fede
ral. que assegura a incolumidade do domicílio durante a noite. sem ~ 
ch!vida. uma ação temerária. O próprio rolatório do Cel. Welüng
ton Barros ao Governo do Estado (anexo) confmna a ordem de 
despejo às 4 horas. Os soldados foram expostos a situação de alto 
risco, resultando em dois mortos e onze feridos, segundo se_ apu· 
rou oficialmente- até aquele momento. --

0 Comandante-Geral da PM. em entrevista à TV Vilhena. à 
l hora do dia 11 de agosto. revela a conduçãp inadequadamente 
militarizada da ação de despejo e da sua tentativa de surpreender 
os ?JSseiros. como se estivesse operando numa guerra contra um 
exército regular. Ele utilizou a todo o tempo. durante a entreVista, 
termos como "operação de guerrilha", "emboscada", "felizmente 
vencemos o inimigo". A 'conduta própria da PM no caso seria 
cumprir a ordem judicial à luz do dia, de modo a identificar-s~ cla
ramente como força policial; usar do aparato e da ostensividade 
como meios dissuasórios de resistência; dar oportunidade de ren· _ 
dição para poupar vidas. Nada disso foi feito. 

Os laudos da necrópsia desmentem a tese de "emboscada". 
alegada pelo Comandante da PM seis dos mortos receberam tiros 
nas cos~ vários deles foram baleados na cabeça; vários alveja
dos a curta distância. indicando execuções. 

Vários feridos testemunham uma execução. a pauladas e 
coronbadas, de um posseiro já rendido, portanto. sob a custódia da 
polícia. 
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Há inúmeros casos de violência cometidos pela PM contra 
posseiros rendídoS, dominados e deítados. Chama a atenção o de 
Moacir Catnargo. que foi baleado após ter ajudado a PM a colocar 
os mortos num caminhão. A CER ooviu dezenas de depolmentos 
de feridos, brutalmente espancados após terem sido baleados. in
clusive adolescentes. É o caso de Geniz Rodrigues Sooza. 15 anos, 
que levou um tiro no braço e apresentava marcas de espancamen
to, assim como Adilson Rocha Silva, 16 anos. No Ginásio Coberto 
de Colorado do Oeste, entrevistamos oito adolescentes com equi
moses e marcas de espancamento. Todos apanharam deitados de 
bruço. em ma. 

O vfdeo_ realizado sobre a visita da CER registra, no Hospi
tal de Vilhena, imagens de Mauro Batista Dias. com costelas frab.J
radas; Jeremias Gonçalves, 18 anos, baleado - enlre outros - fO
ram espancados já deitados de bruços. No Hospital de Colorado 
do Oeste, encontramos Messias Ramos da Cruz. que levoo um tiro 
no pescoço e recebeu coronbadas na cabeça quando já estava deí
tado no chão; Wanderlei Antonio COelli.o, com dois tiros nas per
nas e um no pé, atRSentava marcas de espancamento; Felipe Svi
dersk.i tinha costelas quebradas. marcas fei.ãs-li0tos-t6 e muita difi
culdade para falar. José de Souza Teixeira teve--a -~lha esquerda 
arrebentada e perdeu quatro dentes cotll coronhadas. já deitado de 
bruços: Luiz de Souza levou um tiro na perna e foi surrado com 
cassetetes. inclusive no rosto~ Jaime Alves levou um tiro na boca e 
depois foi espancado: Genaro Rodrigues tinha o rosto deformado 
por chutes. Duas mulheres- Zelina, 26 anos: Idalina Lúcia da Sil
va Medeiros. 19 anos: e uma adolescente -Paula Alves. de 15 
anos- apresentavam marcas de espancamento. 

Os posseiros foram obrigados a deitarem-se de bruçcs. e os 
policiaís correram sobre seus corpos. espancaram-lhes com casse
tetes e aplicaram-lhes chutes. Muitos posseiros foram obngados a 
rastejar, ootros. foram levados a um campo de futebol debaixo de 
pancadas. A criança morta. Vanessa Santos Silva. nascida em 12 
de abril de 1989. foi sepultada sem a presença dos pais. detidos em 
Colorado do Oeste. -

Da responsabilidade do Governo Federal 

Não há como isentar o órgão govemamenW responsável 
pela gestão do problema agrário no Pais, o Incra. de responsabili
dade no trágico desfecbo da operação de despejo em Corumbiara. 
O Incra permaneceu ao largo do conflito. Como se não tivesse res
ponsabilidade no assunto. Ora, de acordo com a legrslação em VI

gor. só o Governo Federal pode intervir em desapropriações para 
fms de reforma agrária. Preocupa-nos a posição dõ atual presiden
te do Incra. que 'Dão negocia com invasores". Ao mesmo tempo. n 
GOverno Federal não planeja. não an[eeipa, não toma iruciativas. 

Informa-nos o Deputado Federal Paulo Bernardo (PT PR) 
que, consultando o SIAFL apurou que o Governo Federal só apli· 
cru, até o mês de julho. 3.29% do orçamento do Incra previsto 
para o ano corrente, e que 92% dos recursos para a reforma agrána·-
estão contingencíados. -- -----

Se o MinistériO -da Agricultura e _da -RefOrnia Agrária. a 
quem o Incra está subordinado. não tem recursos para tumpnr sua 
função. se não planeja., não ani.ecípa. não negocia cotn invasores. é 
então lícito concluir que não há políüca fundiária nem politica 
agrícola a ela vinculada. Daí se pode enteD.der a razão do agrava
mento dos conflitos e tragédias no campo. 

Em apenas cinco dias- de 4 a 9 de agosto- houve 23 mor
tes decorrentes de conflitOs agráriOs--no Brasil: uma em Maman
guape (PB). duas em São João do Araguaia (PA). 9 em Santana do 
Araguaia (PA) e 11 em Corumbiara (RO). DUrantHõdo o ano de 
1994, houve 47 mortes decorrentes dos mesmos conflitos. 

Da responsabilidade do G~'~ern?~~ Estado 

A responsabilidade pela execução inadequada da ação de 
despejo é do Governo do Estado. Ação de despejo em horário no
turno é ilegal e inconstitucciona.L Execuções extrajudiciais, lesões 
corporais; torturas e abUso de poder são violações graves dos di
reitos humanos. Antes de apurar e investigar. o Comandante- Ge
ral da PM. Cel. Wellington Barros, emitiu opiniões de público que 
o desqualificam para dirigir as ap.1rações. (Posteriormente. fomos 
infOillllldos de que o Cel. Wellington Barros fora afastado.)_ 

Providências da Comissão Externa de Representação 

Requerimento ao Governador do Estado 

A Comissão Externa de Representação requer do Governa
dor de Rondônia providências para apurar as responsabilidades 
pela ordem de despejo no horário nolllmo; pçr suspeitas de execu
ções extrajudidais, tortura, lesões corporais e aOOso de poder. Para 
assegurar transperência e credibilidade às apurações, requer ainda 
que o Ministério Público Federal e o Ministério Estadual dirijam a 
apuração-

Requerimento ao Tribunal de Justiça do Estado de Ron.dõnia 

A Comissão Externa representará ao Tribunal de Justiça de 
Rondônia para que proceda a uma correição sobre a possível con
dução inadequada de ordem judicial pelo Juiz Clodner Lutz Pau
letto. 

Independentemente das responsabilidades dos posseiros -
resistência à ordem judicial, resistência à autoridade policial. posse 
ilegal de armas - salta aos olhos o caráter social do conflito. É ab
solutamente legítima a reivindicação de democratização do acesso 
à terra. à reforma agrária. Deste modo, solicitamos ao governo fe
deral que determine ao Incra o cad.:<;tramento dos posseiros da Fa
zenda Santa Elina e procure assentá-los. 

Por outro lado, há em Rondônia outros focos de conflito 
agrário extremamente preocupantes. É o caso de Buriti (nO-muni
cípio de Ariquemes), São FrinciSco (na BR-429) e no garimpo de 
Bom Futuro, que devem ser objeto de atuação preveD.tiva -dos go-o 
vemos estadual e sobretudo, federal. 

Preocupa-nos a segurança do posseiro Claudemir GilbertO 
Ramos, vítima de pauladas na cabeça. hospitalizado com trauma
tismo craniano em Porto Velho. Já ameaçado dentro do hospital. o 
poSseiro deve ser objeto de_ proteção do Departamento de Polícia 
Federal. 

Como ainda há posseiros desaparecidos, as buscas nas ma
tas adjacentes ao antigo acampamento devem ser manudas e am
pliadas, assim como a assistência médica especial. 

Considerando a existência no pais. boje, de 80 focos de 
conflitos agrários. envolvendo 13 mil famílias. são inadi~veis as 
providêncías no sentido da aceleração da reforma agrária como 
ação preventiva. --

Finalmente, a Comissão Externa de Representação vem re
querer a V. Ex• Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara dos 
Dep..~tados. que determine o encaminl:ianienlo deste relatóriO às se
guintes autoridades: 

Presidente da Replblica, 
Ministro da Justiça. 
Ministro da Agricultw-a e Reforma Agrária. 
Ao Senado Federal- Comissão de Ação Social, 
Governador de Rondônia, 
Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
Procurador-Geral da República; e 
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ProcUlador-Geral de Justiça do &tado de Rondônia. 
Brasília. 16 de agosto de 1995.- Deputado Nilmário Mi· 

raoda (PT- MG). Coonlenador de Comissao Externa de Repre· 
sentação 

(Às Comissões de Co'nstfiuifão,-1usriça e -Cida
dania e de A.s:suntos EconDmicos.) 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) --Sobre a 
mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício. 
Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes 

OF/PSB/275195 
Brasília. 12 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Voosa Excelência as indica

ções doo Deputados Alexandre Cardoso e Gootaga Patriota. na 
condição de titulares. e do Deputado Nilson Gibson, na condiçao 
de suplente, para integrar a Çomissão Mista de Planôs, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protest.QS de apreço. 

Atenciosamente, 
Dep. Fernado Lyra, Líder do PSB 

OF. N' 476/95 GLPDT 

Brasília, 12 de seiembi'ci Cie 1995 
Senhor Presidente, 
OJmpre-me informar a V. Ex•. de acordo com a resolução 

n° l. de 1993 - CN, a indicação do Senador Sebastião Rocha para 
integrar. como titular. a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em vaga existente. 

Atenciosmente, Senadora Júnia Marlse, Líder do PDT. 
O sr: Pr-esidente (feotonio Vilela Filho)- Serão feitas as 

indicações solicitadas. 
Sob-e a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em 

exercício, Senador Nabor Júnior; 

É lido o seguinte: 

OF. LID. PP n'658195 

Bras!lia. 5 de ;.tembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir·me a Vossa Excelência 

para indicar, em substítuição aos já indicados. como repre
sentantes do Partido Progressista junto à comissão Mista destÍ.!;lada 
a proferir Parecer sobre a Medida Provis6ria a seguir relactonada. 
os seguintes Deputados: 

I) Medida Provisória n' li 08195 
Titular Deputado Sérgio Naya 
Suplente: Deputado Salatiel Carvalho 
Sirvo· me do ensejo parn renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço.- Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista - PP 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela F'""o) · Seriio fei· 
tas as substittlições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. (Pausa.) 
Concedo a palavta ao nobre Senador Jonas Pmheiro. (Pausa.) 
Coooedo a palavn ao nobre Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 

(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. (Pausa.) 
Con~_a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jooapba! Marinho. 
(Pausa.) _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 
(Pausa.) 

Cooccdoa palavra ao nobre Senador Ney SWISSilna. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V ala· 

dares. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho). Exgot.ado o 

periodo destinado ao Expedieme. 
Passa-se A 

. ORDEM DO DIA 

Item únioo 
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N' 39, DE 1995 

DisOJssão, em primeiro turno; da Proposia de 
Emeoda à Constituição n' 39. de 1995 (n' 6/95. na Câ
mara dos ()rep.Itados), de iniciativa do Presidente da Re
pública. que altera o § I' do artigo 177 da Coostitiiíçio 
Federal. teodo 

P~Cf ._sob no 597. de 1995, da Cop:rissão 

de Constihlição, Justiça e Cidadania. favorável 
com correções formais. em obediência à técnica legisla
tiva. 

(Primeiro dia de discussão) 
A Presidência esclarece ao Plenário que. nos termos do dis

posto no art. 3_5&,_in fine, do Regimento Interno, a matéria cp;:-nita
rá da Ordem do Dia durante cinco dias úteis em fase de discussão. 
quando pOderão ser ofei-ecidãs emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, da composiçãq do Senado. -

Transcorre. boje, o primeiro dia de discussão. 
Em discussão a matéria. (Pausa) 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Sr. Presidente. peço. 

a palavra para discuÚI. 
O SR. PRESIDENTE (Teotún.io Vilela Filho). Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ronaldo OJ.nba Lima, que falará por lO 
minutos, como Relator da matéria. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para dis
cutir.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, perante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. tive a OJX)rtnDidade de ofere
Cer. após estudos, pesquisas, debates e análises so~ a matéria, o 
meu parecer. 

Ao ser designado Relator de matéria tão fundamentaL tão 
controvertida. bu_squei, acima de tudo, ouvir pessoas que pudes
sem respaldar a posição que viesse a adotar perante aquela Comis
são. renovada agora, em plenário. 

Entendia e entendo. pelos dados que pude colher, que, -efeti
vamente. o petróleo se trata de setor estratégico, em nível nacional 
e internacional. Do total da energia consumida. boje. no mundo in
teiro. cerca de_52% emaoam do petrÓleo e do gás natw:al. O jJdrÓ
leo. por seus derivados, faz circular no mercado internacion8J cer
ca de US$800 bi.Ibões anuais. As reservas mundiais sin.Jam-se boje 
em tomo de um triibão de barris, e o Brasil possui cerca de 10 bi
lhões de barris em reservas provadas e prováveis - somente de 
óleo bruto. aproximadamente. cerca de 4.1 bilhões. 

Em relação aos i.ritegranteS dos chamados sete países mais 
ricos, quatro deles não dispõem de petróleo, e as empresas multi-
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nacionais privadas que a ruam no setcr, na sua totalidade - quase 
todas americanas -. estão com as suas reservas decrescentes, JX'O
curando ampliá-las para garantir os horizontes dos seus empreen-
dimentos. - - -

O Brasil. que possui essa reserva· a garantir-lhe auto-sufi
ciência p6r. no míii.iD:iO, niais 19 anos, e que represeot.a bacias se
dimentares da ordem de 6,6%, não pOde ter, em eqüivalência, a 
própria área. como se pretendeu fazer. nosso País possui esse po
tencial, de forma estratégica, a preservá-lo. 

No mesmo instante em que entendemos e proclamamos. em 
nosso_ parecer, a necessidade de controle absolutamente estratégico 
para esse setor, defendíamos e defendemos medidas que possam 
preservar a nossa economia e a soberania nacional. 

Transcrevi, oo parecer, pela sua importância e gravidade, o 
interesse demonstrado por ootras nações em razão do petióleo bm
sileiro, principalmente per autoridades americanas. O pr6prio Se
cretário de Energia, Bill White, manifestava, !lledianle divulgação 
na imprensa internacional, que não se passava um dia ou semana 
sem que os Estados Unidos dirigissem suas ações e atenções para 
alguns países da fronteira sul, visando à privatização ou à flexibili
zação do setor. 

A despeito de o Presidente da República ter anunciado, in
clusive pela sua Liderança na Câmara dos Deputados, que não era 
sua intenção privatizar a PETROBRÁS, pessoa do Governo, maiS
exatamente uma diretora do Programa de Privatização do BNDES, 
fazia pronunciamento que preocupava a Naçào. no instante em que 
admitia a sua privalíZ.ã.ção.- - ----- ~ 

Procuramos mostrar em nosso parecer, além de tudo, os do
cumentos que nos foram trazidos, evidend.3.ndo, ao longo de mais 
de vinte e cinco anos~- a- preocUpação de outras potências. princi
palmente os Estados Unidos, com nosso setor petrolífero. 

Transcrevo ·noticia publiCada em O Estado de São Paulo 
em 24 de janeiro de 1973: 

'Washington- Documentos publicados ontem em 
Washington pelo Departamento de Estado revelam que 
o governo norte-americano tratou, bá vinte e_ cinco anos, 
de impedir a promulgação de uma lei petrolifera no Bra
sil. Segundo os documentos - até ontem considerados 
confidenciais - o Secretário de Estado George Marshall 
interveio diretam.ente jUnto às autoridades do Brasil ten
tando convencê-las de que a legislação era inaceitáve I 
para as companhias petrolíferas norte-americanas." 

Esse fato por mim relatado, de suma gravidade. também se 
coaduna com declarações mais recentes, inclusive de _presidentes 
-de empre-sas multinacionais, defendendo o alinhamento de preçO&, 
já que os preços dos derivados de petióleo no Brasil são, em mé
dia, inferiores em 30% aos do mercado internacionaL 

Concluí, Sr. Presidente, após análise minuciosa, profunda 
em vários detalhes, inclusive do desempenho da PEfROBRÁS, 
das razões do seu investimento, pela necessidade de ampliar sua 
capacidade de investimento, reduZida de US$4,8 bilhões por ano 
para US$2,8 bilhões. mas salientando que, por esse aspecto, basta
va que o Gçtvemo Federal saldasse o débito que tem para com a 
PE'IR.OBRAS, suficiente pua o investiilíeõto ch.lrante rim ariO, in
clusive para a construção de uma refinaria -no Nordeste, como se 
reclama. 

Ainda recentemente, recebemos da própria PE1ROBRÁS 
informações de que a dívida da Uníã.o para com ela está cre
sceodo, a p:mto de preocupar a própria estrutura econôm.ica da 

empresa.. O pagamento dessa dívida seria uma. das alternativas 
para a sua Viabilizaç:io. 

Por outro lado, se analisarmos a composição dos preços dos 
derivados de petróleo, co~mos que uma simples modifica
ção permitiria à PETROBRAS uma capacidade de investimento 
muito maior, Do Jlr"'i" fmai pago pelo consumidor, 14% sio desti
nados à PETROBRAS, que produz. pesquisa, lavnt, transporta e 
refma, mas iguais I 4% silo destinados às distril:uidoms, que =
bem nas refUIJirias o produto já acabado e que tlim a tarefa de dis
tribuí-lo para os JXJSlOS de revenda. 

Isso re~ta, evidentemente, uma profunda modificação 
interna. Nos Estados Unidos, essa composição de preços é absolu
tamente inversa: 68% do ~ fmai pago pelo consumidor se des
tinam aos que produzem. pesquisam. refmam. e t.Ia.nspa1am. e ape
nas 2% sio destinados para as distril:uidoms. 

~Bastava, portanto, uma redefmição nessa composição de 
~s para termos capacidade de investimento maior para a PE-
TROBRÁS. . ' 

Em funçio disso, apresentei, em cootato com o Líder do 
PMDB, Senador Jader BarlJalho, este parecer, de fOIDl& prelimi
nar, aos meus companheiros de Partido, que decidiram submetê-lo 
à apreciação da Bancada e C<lllllDlÍcar ao pt6prio Presidente da Re
pública a intenção que llnhamos de modificar a proposta aprovada 
pela Câmara dos Deputados, de modo que a nODD& regulamenta· 
dom. fosse feita mediante lei complementar, por meio da qual se 
garantiria que a PE1ROBRÁS não seria privatizada, que manteria 
o controle das bacias sedimen~ já por ela explcndas, e teria as-

segurada disputa em igualdade de condições, quando concorresse 
com empresas estrangeiras. 

O Presidente da República, em audiência. na presença do 
Lider Jader Barbalho. reafirmou categoricamente a sua plena con
c~cia com esse ponto de vista e assumiu o compromisso de 
encaminhar à Presidência do Congresso Nacional, à Presidência 
desta Casa, um documento formal, solene e expresso, manifestan
do esse compromisso não apenas com o Congresso. mas com o 
Pais, com a Nação. assegurando que haveria de encaminhar a este 
Congresso mensagem_ propondo lei complementar para discíplinar 
a matéria. 

Nessa lei complementar incidem os três ponto's por nós de
fendidos, até porque já havíamos nos p:Jsicionado, neste pleriário e 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a favor da lCi 
complementar em matérias análogas. Não seria agora que íríamos 
mudar de posição, poíSjá havíamos -manifestado nosso total apoio
à emenda de iniciativa da Senadora Jú.nia Marise, proporido lei 
complementar não apenas para o caso do petróleo, mas também 
para as outras mudanças propostas pelo Presidente da República. 

O Presidente da República encaminhoo a esta Casa oficio, 
que foi :recebido pelo Presidente José Sa.mey, assumindo, formaL 
solene e expressamente, o compromisso de encaminhar ao ConM 
gresso Nacional a lei complementar, para que não houvesse retar
damento, até porque o Brasil já estava em tratativas avançadas 
com a Venemela para a criação do binacional, visando ÍDvesti
mentos naquele país pa.ra. troca de tecnologia e de pet.Ióleo. 

Com essa posição;· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, e 
com o assentimento e aquiescência da minha Bancada. suprimi as 
emendas que apresentava pera aguardar coo.fLBD.tementc que o Pre
sidente da República, h.oorando o compromisso solene assumido 
COill esta Casa. no expediente encaminhado ao Presidente José 
Samey. encaminhe lei complementar e, dentro dela, faça- inserir os 
três pontos discutidos no meu parecer. 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidad.an.ii houve 
quem levantasse a possibilidade de o Presidente não honrar esse 
compromisso. Nunca ach:niti sequer conversar sobre essa hiOOtese, 
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porque admlU-la seria desacreditar nas instituiçães; seria des~
dit.ar no próprio Govemo; seria a descrença geral no Poder Público 
brasileiro. 

Creio fumemente que o Presidente da Repíblica - niio ape
nas pela sua palavra, mas pelo compromisso solene do Estado, as
sumido perante o Congresso Nacional - haverá de encaminhar em 
breve a lei complementar com os três pontos que consideramos es
senciais para preservar a mat6ria. 

O Sr. Jader Barbalho- Permite-me V. Ex'um apMte? 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muito ,.-azer. 

Senador Jader Barbalbo. 
O Sr. Jader Barbalho - Senador Rooaldo O!nba Lima, de

sejo cumprime!lli-lo pelo trabalho que realizoo como ReWor de 
tão imporUnte matéria a =peito da questão do mooop6lio do pe
tróleo. DeseJo, também, n:ssaltar o ruidadoso trabalho de V. Ex', 
que envolveu entrevistas com ex-Presidentes da PETROBRÁS 
com sindicatos de traba.Ibadores vinculados a essa questão do pe-. 
~loo. Enfim. o tra~o profundo de pesquisa qtlC realizou a res
peito do tema. O estudo que V. Ex' realizoo sobn: o tema, Senador 
Ronaldo O!nba Li~ niio é apenas relativo à. questão da quebra 
ou não do monopólio em favor da PETROBRAS, já que o mono
pólio pertence à União, é sobn: a politica de petróleo no Brasil, o 
que é muito mais-ãinplo. Quem- tiver- a oportunidade de ler o seu 
parecer. de acotnpaDbar as manifestações (pie V. EX1 fez através 
da ~prensa. ~erificará qlie, além da questão do monopólio, v. Ex' 
mdica os cam.iDbos para o Govemo brasileiro a respeito da política 
de petróleo e o tratamento a ser clispeosado à PETROBRÁS. 
Aliãs; o Siii frabalho foi refór'Çado por manifestações que ocorre
ram na Comissão. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela 
ida do ex-Vice-Presidecte da República. Dr. A.ureliano Chaves. 
êJue também exerceu o cargo de Ministro das Minas e Energia., do 
~sidente do Sindicato de Engenheiros da PETROBRÁS, de Pro
fessores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de estudio
sos do assunto. que tiveram a oportunidade de trazer ao debate da 
Comissão todos os dados relativos à politica de Petróleo. Estava 
ouvindo atentamente V. Ex• quando alertoU que o Governo poderá 
dar um tratamento justo à PE"TROBRÁS. _no que diz re,speito _à 

equalização dos preços, inclusive tratamento que o Governo brasi
leiro não vem dando, favorecendo empresas privadas em detri
mento da PETROBRÁS. Quero cumprimentar V. Ex•. como Rela
tor desta matéria., pelo trabalho que realizou e cumprimentá-lo ain
da por ter mantido uma posição firme em relação a alguns pontos 
de vistas c~iderados fundamentais. tais como a questão de que a 
PETROBRA.S não possa ser envolvida cm· qualquer processo de 
privatização, de que as reservas exploradas pela PETROBRÁS se
jam mantidas em favor da m~~ma., que o Governo, em condições 
de igualdade. dê a PETROBRAS o priVilégio de deter concessõe-s 
sobre pesquisa e lavras e mais.. de v. Ex', na- minha presença. ter 
conseguido do Presidente da República não só tOdos esses com
promissos para a legislação regulad_ora. para a legislação comple
metú.ar, mas a lei complementar para regular o assunto. Hoje, a 
existência jurídica da PETROBRAS é regulamentada por uma lei 
ordinária, e V. Ex\ em uma p::>siç.ão rtrme, politicamente. ammcoo 
do Presidente da República o compromisso que V. Ex• diz com 
muita clareza que não é com o Relator, com a Bancada do PMDB, 
com o Senado. mas um compromisso com a Nação. A legislação 
complementar abrigará essas questões que são fundamentais para 
o fururo da PETROBRÁS. Desej:;l Cumprimentá-lo pelo trabalho 
realizado por V. Ex•. que exrrapo_la da apreciação técnica a respei· 
to dessa emenda constitucionaL E um trabalho que deve servir de 
bússola. de orientação para o Governo, no que diz respeito à ques
tão da política de petróleo no Brasil. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Agradeço. comovi
do, nobre Senador Jader Barbalbo, o seu depoimento, a sua mani
festação e a recebo maiS como estimU.Iõ-Paia que-eu possa, em· ma. 
térias assemelhadas, e~dar. pesquisar e recorrer a fontes que ·ore
reçam subsidies e embasem uma decisão e um prommciamemo. 

Em verdade, a Comissão de Constinlição, Justiça e Cidada
nia acatou o compromisso formal solene, expressO do SeDhoi Pre
sidente da República, em expediente encaminhado a esta Casa. 
que, inclusive, mereceu a honra de levar pessoalmente o Presiden
te da Casa, Senador José Samey, àquela Comissão para entregar 
ao Presidente Iris Rezende o oficio encaminhado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, assumindo seus compromissos. 

Entendo que fõi uma v"itória da democracia, uma vitória do 
diálogo. E entendi até inaíS: quando, pelo confronto, não vence
mos; pelo diálogo, convenceroos. E o Governo, pelo diálogo. COD· 

venceu-se. 

O Sr. Teotonic Vikla Füho, ft1 Via-Presidenu, 
d~ixo a cadeira da presidência, q~ i ocupada pelei Sr. 
los~ Sa7"1ry, Presidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cootinua em diScus
são. 
-. O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA - Sr. Preside~i.e. peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra 
ao Senador José Eduardo Outra para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT -SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores. 
chegamos, boje, ao início_ da discussão c!a. emenda teoricamente 
mais polêmica da ordem ecooômic.a em função -até dá cãráte'r--de 
emocionalismo q~e ela tem. tendo em vista que o monopólio do 
petróleo no Brasil foi instalado a partir de uma luta muito grande 
do povo brasileiro. Na di~cussão de outras emendas constirucio
nais, na falta de argume_ntos melhores por parte dos parlamentares 
da base governista, brandia-se um argumento que aparentemente é 
o definitivo. 

AqUeles que sãó contra as emendas. da ~:miem económica 
são os derrotados da eleição de 1994. As emendas que estavam 
sendo encaminhadas ao Congresso Nacional, segundo os Senado
res da base governista. estavam de acordo _com o programa apro
vado pela maioria da população brasileira ao eleger o Senhor Fer· 
nando Henrique Cardoso como Presidente da República e q~e. só 
este fato, por si só, já desqualificaria qualquer argumento contrário 
às emendas. 

Baseado no programa vencedor das eleições presidenctais 
de 1994, eu gostaria de. na tarde de hoje. desenvolver a di~são, 
a qual pretendo repetir durante os 5 dias em que iremos discutir 
eSta emenda. O livro que traz o programa aprovado pela maíona 
do povo brasileiro. Mãos à obra, Brasil!, dá autoridade ao Poder 
Executivo para encaminhar as suas emendas constitucionais. 

L) petróleo é citado, explicitamente. em duas páginas do li
vro. Vejamos o que diz o Programa Mãos à obra, Brasil!_ na pági
na 48. ''Petróleo e Derivados": 

"- Expansão do programa de exploração e produ
ção de petróleo. 

- Valorização do conbecimento tecnológico acu
mulado pela PETROBRÁS. 

- Desenvolvimento e implantação de instrumen
tos que ince.ntivem a parceria entre o setor privado e a 
PETROBRÁS oa exploração e produção de petróleo." 
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Mais à frente, quando se fala de privatizações. na 
página 205: 

"Propor emenda à Constituição e alterações na le
gislação que viabilizem a nexibilização do monopólio 
da União sobre o petróleo, com permissão pua o estabe
lecimento de parcerias e de joint-veotures entre a PE
TROBR.ÁS e o setor privado nas áreas que forem conve
nientes ao interesse naciooa.l." 

Gostaria que os Srs. Senadores atentassem pe.ra o te~to que 
estamos aprovando, se prevê parcerias entre a PETROBRAS e o 
setor privado nacional e internacionaL 

O texto diz o seguinte: 

"A União poderá contratar com empresas estatais 
o~ privadas a rea~ das atividades previstas nos in
CISOS I e IV. etc ... 

Portanto, o que. esta-,pos aprovando aqui não.estabelece a 
parceria entre a PETROBRJtS e o setOr privado; estamos, efetiva
mente, estabelecendo a con~ncia dentro da indústria do petró
leo do Brasil entre a PETROBRÁS e ootras empresas. Este é um 
ponto que deve ficar claro para orientar os noSs05 debates nesta 
Casa. - -

Por ocasião da discussão desta emenda na ComisSãO de 
Constituição, Justiça e Cidadania, fiz questãO de-reS;istrn:i ã dife
rença de qualidade entre o relatório produzido pelo Senador Ro
naldo Cunha Lima e o relatório produzido pelo Deputado Lima 
Nea.o, que gerou o texto a ser votado aqui. Apesar da qualidade do 
relal6rio do Senador Ronaldo Cunha Lima ser infinitamente supe
rior conclui com o mesmo texto. Inclusive, fiz uma comparação, 
gue o nobre Senador Ronaldo Cunha Lima Chamou de -infrutífera. 
em que digo que a "lima" da Câmara era -podre, estragada, que es
tava gerando um suco amargo para o Brasil~ enquanto a "limau do 
Senado era saudável, que poderia gerar um suco doce para o povo 
brasileiro, mas que, infelizmente, por contaminação · possivel
mente tenha caído um pouco de casca_ quando_ se estava fazendo o 
suco-, nós estávamos aqui votando o mesmo suco que veio da Cá-

mar-a-
E é este b problema: temos que levar em consideração o 

que balíZou ã -e1aOOraçao-âcneiatóriótima Neu.o·e-que· gerou·esse 
texto que estamos votando aqui. Quero registrar novamente que o 
texto que estamos votando é o mesmo texto que veio da Câmara 
dos Deputados. Um texto que foi produzido em cima de falácias 
absurdas que, inclusive. foram desmitificadas -pelo próprio relató
rio do Senador _Rooaldo Cunha Lima. Corno aquela faiác i a, que 
era repetida ad nauseam como verdade pelo Deputado Robeno 
Campos e foí incorporada pelo Deputado Cunha Netto: o Brasil é 
detentor de 6% da área sedimentar e só tinha 0.5% das re~rvas de 
petróleo. 

Se considerarmos, inclusive, que o Deputado Lima Neuo é 
engenheiro e deve ter noções de geometria elem~nla! e deve saber 
que volume não pode ser medido apenas com área sUperiicial, nós 
chegamos à conclusão de que boove, na verdade, má-fé na utiliza
ção desses argumentos para gerar a proposta que veio da Câmara 
dos Deputados. 

Mas já que um dos pontos apresentados pelo Senador Ro
naldo Cunha Lima como justificitiva para não modificar o texto é 
a carta do Presidente da Replblica Fernando Henrique Cardoso. 
sem entrar no mérito se a relação entre os poderes no Brasil é regi
da por cartas ou não. quero analisar o ponto em que o Senador Ro
naldo Cunha Lima. em seu texto. diz que a carta do- Presidellte in· 
corpora todas as modificações que ele havia. propostO anteriormen
te. Discordo de um ponto particular. e até levantei este assunto na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque não enten
do_ que a carta incorpore tcxlos os ponros levantados pelo Senador 
Ronaldo Cunha Lima, espeólicamente no ponto II quando diz: 

''II - A União não c/')ntrata empresas para pesqui
sa e lavra em áreas que tenham produção já estabelecida 
pela PETROBRÁS, áreas essas que permanecerão ob
servadas às normas do J:t'WO m~lo com a citada com~ 
panhia estatal." 

A proposta original do Senador Ronaldo Cunha Lima era a 
de que a PETROBRAS manteria o controle. a manutenção pela 
União de empresa estatal vinculada ao setor, assegurando-se-lhe 
em relação às jazidas já descobertas tcxlos os direitos constituídos 
sob o regime legal anterior. 

Jazidas já descobertas é diferente de áreas com pttx:l:ução 
estabelecida pela PETROBRÁS- Por exemplo. a PETROBRÁS já 
descobriu uma jazida de lJCII'Óleo CJD Barreirinhas, no Maranhão e 
uma jazida de gás natural em Juruá. Essas duas jazidas não têm 
aínda produção estabelecida em função de uma série de questões, 
tanto de ordem recnol6gica quanto em função dos atuais preços de 
petróleo. Essas áreas, apesar de serem jazidas já descobertas pela 
PETROBRÁS. não tiveram ainda sua produção estabelecida em 
função de aspectos técnicos e econômioos.. 

De acordo com a carta do Presidente da Repíblica. essas 
áreas. essas j~zidas que já foram descobertas pela PETROBR.ÁS. 
mas que ainda não têm a sua produção estabelecida, poderão ser 
entregues para empresas estrangeiras ou nacionais parn que ve
wam a produzir. sem investimento _praticamente nenhum.- já que o 

.... mvesti.meD.ro de maior risco e o maior investimento, que eni em 
- pesquisa e prospecção. já foi feito ~la PETROBRÁS. -

Portanto. Sr. Presidente. Srs_. Senadores. este debate conti
nuará nos próximos cinco dias. Existem outras questões que pre
tendemos levantai. roas principalmente partindo do p~cípio .. _:_ __ 

O Sr. Rooald Cunha Lima- Permite V. Ex' um aparte'.' 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Com muito prazer_ 
O Sr. Ronaldo Cunba Lima- Senador, em primeiro lugar. 

louvo o comportamento que V. Ex• tem tido nos debates, princi
palmente acerca das reformas constiwcionais. V. &.• assim como. 
:1 Senadora-júnia Manse. -cu _ja- -admiração ·cresce--petas iàéias que 
Lra.z e pela colaboração que ofereCe em esrudos com este que esta
mos fazendo. No meio dessas manifestações. V. Ex" traz uma 
preocupação. que é profundamente válida -já disse isso na Comis
são de Constituição. Justiça e Cidadania-, em relação a essa modi
ficação ou alteração entre a propOsta ·originalri:leote feita nO meu 
parecer e o compromisso que o Presidente da República manifesta 
cm sua correspondência. O compromisso com o S_enado e com o 
País de fazer por lei complementar, como pretende também a Se
nadora Júnia. Marise e eu defendo, mas quando usa essa expressão 
de áreas em produção. Manifestei perante a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadanía · e renovo aqui -a minha total confian
ça de que o Presidente da República não pode laquear a confiança 
do povo brasileiro. Preftro estar enganado na minha boa-fé a ad
mitir. sequer. que o Presidente possa burlar, não apenas o Senado 
Federal. o Congresso Nacional. mas a confiança rotai do povO cõm 
um documento feito por S. Ex". O Presidente, na audiência erii(iUe 
estávamos presentes o Senador Jader Barbalho e este modesto 
companhetro seu. diZia que ia convocar Deputados e Senadores. e 
mclus1ve a mim fazia o convitt!, para redação da lei complementar. 
E asseguro a V. Ex'" e a esta Casa que haVeremos de dar, com a sua 
colaboração e dos demais companheiros. a redação precisa. exat.a. 
Até porque V. Ex• me chamava atenção de que, na minha própria 
sUgestão. havia uma forma incompleta. quando falei em jazida e· 
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V. Ex" se referia, na sua emenda. em bacias, um conceito muito 
mais amplo. Creiõ -que esta será a-õpOrtunidade de corrigirmOS e 
acredito que o Presidente da Replblica não vai frustrá-la. Porque, 
se porventllra - e não quero nem admitir por hipótese, a mais re
mota e longínqua - S. Ex• não cumprif e não honrar esse compro
misso, terá. evidentemente. nesta Casa. uma voz para anunciar ao 
Brasil inteiro a sua descrença e a sua desilusão dos valores éticos e 
morais deste País. 

O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA- Vou concluir Sr. P!l:
sldente. 

Agradeço o aparte do nobre Senador Ronaldo Cucba Lima. 
mas volto a dizer que o ponto de divergência não é essa divergên
Cia tópica em relação a carta do Presidente ou em relação a pro
posta original de V. Ex~ na verdade. há divergência em relação ao 
modelo. A proposta do Governo, mesmo incorporando os pontos 
levantados na Carta.. não estabelece_ um processo de parceria. Na 
verdade. fragmenta a indústria do petróleo no Brasil. que não é su
ficiente para o sup~ento de várias empresas, a não. ser que estas 
sejam incorporadas pelas multinacionais do petróleo. A escala da 
indústria de petr6leo brasileira não é suficiente para o fortaleci~ 
menta de uma empresa para estabelecer a competição num merca~ 
do fortemente concorrente. 

Por isso. Sr. Presidente. apresentamos emendas na Comis
são de Constituiçào. Justiça e Cidadania que estabeleciam o prin
cípio de parceria. coerente com o programa de Governo. Não va
mos colher assinaturas para tentar apresentá-las em plenário p:JT

que não queremos. mais uma vez, submeter nossos Pares ao cons
trangimento de, apostas suas assiuann-as. por pressão do Governo, 
as retirarem depois. como já aconteceu no episéxiio da CPI do 
Banco Central e com algumas emendas do primeiro turno. Mas 
L'omo há uma emenda do Senador Roberto Freire com número su

. fiei ente de assinaturas · as quais esperamos que não venham a ser 
retiradas - e por entender que essa emenda está dentro do principio 
geral de parceria que foi defendido inicialme_nle pelo Governo. vo-
taremos cootra a proposta apresentada pelo Relar.or. E se tivermos 
opornmidade vO(aremqs favoravelmente à emt;nda do Senador Ro-
berto Freire. caso ela venha ao Plenário. 

Era o que tinha a dizer. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Continua .,.;, discus
são. 

A SR• JÚNIA MARJSE - Sr. ~;idente, ~o a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Concedo a palavra à 

nobre Senadora Júnia Marise, para discutir. 
A SR" JÚNIA MARlSE (PDT-MG. Para discutir. Sem re

visão da oradoro) - Sr. Presidente, Srs. Seruldores, estamos inician
do boje o pEjmeiro turno de discussão da queixa do monopólio da 
PETROBRAS e, certameme, nesta t.arde. mais do que em outras 
propostas de emenda constiblcionais aprovadas pelo Senado Fede
ral. já promulgadas e sancionadas. refletem de forma mais intensa 
os interesses nacionaiS e os destinos do País. 

Ao longo do periodo em que esta proposta tramitoo na Co-
missão de Constiruiçao. Justiça e Cidadania, apresentamos emen
das com as quais, se adotadas ou acolhidas. certamente. poderia
mos participar do debate, aperfeiçoando a proposta. 

Tenho dito em outras Op:Jrtunidades de discussão das pro
postas constitnCioriiiS do Governo que, ao contrário do que ocor
reu na Câmara. nós do PDT tivemos aqui oo Senado Federal. não 
apenas a preocupação de assumir uma posn.ua contrária a essas 
propostas. mas também a de procurar ampliar a discussão e certa
mente aperfeiçoar as emendas, contriOOindo, portaDlo, para a sal
vaguarda dos interesses oacioo.ais. 

É preciso ressaltar que após ouvirmos a fala recente do Pre
sidente da República propondo o diálogo com a Oposição. consta-

tamos que na prática isso não tem ocorrido, porque não tem sido 
possível o diálogo no debate dessas propostas de reforma constitu
cional que abrangem os interesses nacionals de nosso JX>VO. 

Por isso. Sr. Presidente, vejo hoje o início dessa discussão e 
vou me permitir deixar para o último dia da votação em prli:nei:ro 
turno discorrer exatamenle sobre todas as propostas, não apenas as 
nosSas, mas tãmbém as de outros Senadores que procuraram nesta 
propostA de emenda da quebra do monopólio da PE1ROBRÁS de
fender suas emendas, aperfeiçoando um projeto e propiciando as 
conâíções necessárias pani que os interesses de nosso País fiquem 
preservados diante da proiXJSta do Governo. 

Nesta terça-feira, 12 de setembro, estamos aqui. no plenário 
do Senado Federal. iniciwdo a discussão da aprovação de uma 
proposta que quebra o monopólio da PETROBRÁS em nosso 
País. Há um compromisso do Govemo. encaminhado por cana ao 
Presidente do Senado Federal. mas. certamente, Sr. ~sidente. os 
Líderes do Governo~ em outra oportt.Inidade ftz aqui um apeio
não têm o mesmo pensamento, porque ainda nào tiven.m a deter
minação de subscreverem o compromisso do Presidente da Repú~ 
blica. 

Não quero fazer aqui juízo de valor sobre esse compromis
so fumado com o Congresso e com o Senado Federal. Não_ quero 
fazer juízo de valor sobre esse compromisso f1Illl3.do com a socie
dade brasileira, porque entendo que uma palavra honrada não pode 
deixar de ser cumprida. Mas quero fazer o registro de que não se 
permitiu o diálogo, não se permitiu a discussão. nem o debate com 
a sociedade. Mais uma vez. em se tratando de temas da maior pro-

- fundidade e da maior responsabilidade. o Senado Federal não pôde 
emendar a -proposta vinda da Câmara. aperfeiçoá-la. sob o argu
mento do retardamento da aprovação da matéria porque ela retor
naria à Câmara dos Deputados . 

Co!icluindo, Sr.Presidente, qu~os, mais uma vez, regis
trar esse nosso incaúorloismo, pcxque, certamente, o Senado Fe
deral tení muito a contribuir para os intcn:sses de nosso País. Se ti
véssemos a oportunidade·de aperleiçoa:r todas essas prop:>stas de 
refonnas constitucionais referentes à navegação de cabotagem, ao 
conceito de empresa nacional. às telecomunicações e. agora. à PE
lROBRÁS. certamente teríamos assumido uma postura de digni- • 

--- dade e de grandeza. mas, sobretudo, de gnmde responsabilidade 
perante a opinião pública do País. 

Já ouvi aqui, em anos anteriores. pOsições como esta,. fuma
das p:rr parte de vários valorosos e brilbantes Senadores que se re
cusaram, em momentos oportunos de discussão de matérias, a 
aJrüVá-las sem a opoctun.i.dade de emendá~las ou aperfeiçOá-Ias, 
exa~te com o argumento de que não se poderia atrasar sequer 
um dia ou dois ou uma semana a votação de matérias aprovadas 
pela Climarll dos Deputados. 

Sr .. Presidente, Srs. Senadores, cmio que dlegamos _â esta 
Casa com Q voto daqueles que nos elegeram pa.ra sermos Sen&io
res da República e aqui representarmos a Federação, com a res
ponsabilidade de defendermos os inJ:eresses dos cidadãos doS nos
~ estados e do País.. Não podemos deixar esta Casa de Cl.beça 
baixa, ao cootrário, devemos sempre erguê-la para demonstrar a 
nossa dignidade e o nosso respeito diante das aspirações do povo 
brasileiro. 

. Gostaria de ter tido a oportunida:de de aperfeiçoar o eD.ten-
dimento sobre essas matérias. Por isso, apresentei emendas e o flZ 
na certeza e na conf1.ança de que assim estãiíar:Dos contribUindo 
P~ os interesses naciónã...iS. Não tínhamos, em momento nenhum. 
o mt.eresse 00 confronto com o Governo, com o Presidente da Re
pública. Nas nossas inicíativas haVia, sim. o interesse de debater as 
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matérias, de propiciar o debate com a nossa sociedade e, mais do 
que isso, que o povo brasileiro pudesse ser ouvido, por exemplo, 
através ~ um ad referendum sobre a queda do monopólio da PE-
TROBRAS. ~ - ~ 

Nada mais saudável e salutar numa democracia do que a 
atitude do próprio Presidente Fernando Henrique, que ouve com 
fidelidade as umas que o elegeram. Nada mais salutar do que ou
vir a sociedade, os trabalhadores, as donas de casa e os estudantes 
do nosso País. 

É pOr issCf que tivemos a iniciativa de encaminhar a emen
da. tanto das telecomunicações como da- Petrobrás, propondo a 
realizaç.ão de um ad rcfereudum, para que a sociedade brasileira 
pudesse ser ouvida, dizendo o que deseja em relaçio aos destinos 
da Petrobrás. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuaremos aqui discutin
do essa mat.éri.iL. Vamos discuti-la nas pnSximas sessões, mostran
do inclusive as nossas posições. mas, sobreOJdo. as nossas convic
çi5es, diante daquilo que representam para os interesses dos brn.si-
leiros. . 

O SR •. PEDRO SIMON · Sr. Presídente, peço a palavra 
para discutir.-- - -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Concedo a palavra 
;,;.c Senador Pedro Simon para discutir a matéria. 

V. Ex• dispõe de lO minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para disClltir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente,Srs. Senadores. creio que é da 
maior importância a matéria que estarrios disCUtindo agora, penso 
que é chegada ti ho:ru d.âs grnndes decisões. 

Votei até aqui. Sr. Presideni.e-.-JeVadõ por um pensamento: o 
""de que a Constituição brasileira é exnaÕrdinária e, eu até diria, ab
surdamente detalbista. 

Olhamos para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Se ob
servássemos a Constituição da Inglaterra veriamos que não há um 
artigo dizendo que a Rainha não governa.. E é a Rainha que. do 
trono, lê a mensagem. ela que diz qual será o programa de governo 
para o ano seguinte e também quem será o Primeiro-~inistro. 
Mas, na verdade, elo. apenas fmge, polt)ue faz aquilo que é deter
minado, confonne o costume. 

No Brasil. fiZemos uma Constituição qUe altera. qUe modi
fica. V. Ex• não pode ser reeleito Presidente do Senado porque a 
Constituição proíbe que o Presidente do Congresso possa ser ree-
leito, o que, na minha opio.ião, é ridículo! · 

Em se tratando dessa matéria, todavia.' Sr. Presidente. penso 
que teremos de decidi-la com mais profundidade. Pense que o G(1 

vemo está entrando wma situação de interrogação, quando nunca 
se sabe, na verdade, qual o caminho que o Governo está seguindo. 

Reparem que o Governo t.em em V. •. Ex• um dos grande~ 
coordenadores, um dos gr.mdes artífices na condução da votação 
nesta Casa. E tem no Presidente da Câmara um outro grande coor
denador, um outro grande artífice na condução-dos trabalhos üesse 
primeiro semestre. 

Vemos, agora, que já há urna interrogação. V. b. • tem algu
mas dúvidas profundas em ~lação a alguns -debates. a alguma~ 
discussões. Pelo que vejo, o ~sidente da Câmara tem dt.: ·, iJ.a:. 
ainda mais profundas. Pergunto ao Presidente ili CârllJ.ln ~t.· t' ~~'! 
relo que os uabalhos e os debales do Congress~> NacJt.JUal seJam 
pautados e determinados pelo Presidente da RepúblH:a. 

Diz a imprensa que Sua Exeelência pn .. w.:urou. rwda mui1-o. 
nada menos, do que o Líder do PT no Senador. Senadm Eduan.i-1 
Suplicy. propondo que se façam algumas alterações atê· de ac.O!· 
do com a imprensa - para proibir que as mJCiatJvas de •. :ena<; leis 

pudessem pertencer ao Presidente da República. mas deveriam 
pertencer ao Congresso Nacional. 

Então, repare V. -Ex• que estamos vivendo. neso;e segundo 
semestre, momentos de profundas transfonna~0e~. de ptofunda!' 
alterações. E eu me pre<:a~PC. Sr. Presidente, na mt•di~!.a em gu"
e volto a repetir-, para mim. equivocou· se a imprensa qu.an"dn d!z 
que o Congresso já votou as privatizações.. Na minh., ('piniãu. n1hl. 
O que o Congresso fez até agora foi retirar do contexto da Consti
blição a obrigatoriedade dos monopólios. Hoje. nfi.' csr.á -n.J r un~ 
t.ib.lição a obrigatoriedade do monopólio. Fü:ou para a lc1 ordmâriH 
defmi-Ia. 

Em respeito à Petrobrás. esta talv{'z seja [I matéria mais 1m 
portante. a mais significativa . O que querem faze1 l'Pm a Jlctr•' 
brás? 

Estou com o PresídentC José Sarney quaJ1Jo S.l.x' Jl/ lj~(· 
o problema da Vale do Rio Th.X'e. por exempL1, é ma!~ dtliçaJ, • J,· 
que estão imaginando. Fico satisfeito em vt•r é! pnsi,;ã·• J,) Pn·~i 
dente José Sarney, porque entendi1 que rcalmcutt· .._ \'ak dv Ri.• 
Doce é mais do que urna emp!"E"sa. é mai.., alí'. t'<'tH<l Jiw: P St. 
José Sarney, do que urna empresa dt.' de"t'IJ\,,hnt~ent.•. f'<'"· Sl!!i 
boliza o"Subsolo brasifeiro; é pr.aticament~· a r'Jo!C~·ã, .. <! 1lmuu!.t 
de conhecer. é a única estatística que se tem J.,• sul"":.' bi .. si:("!I. 
Como ficará? Essa é a interrogaçãn .. 

T{'"mOS que ver o debate Cüm relaçiiu <lOS I),l\M'~ lllll:.:~h u.~ 
Câmara dos Deputados, que. em ternl<'~ 1.k nK"l~' u(· .·•:ti:Jtp~·.:<,·~~~. 

foram além do Presidente Fcrnand,: fk:-tri--: 1.t:. ,, .. , ... ~ ... i.\."fl{·· 

c:La. _linha um projeto de let em yue pa!w Uü n•tk !!<'r, ' 1·t,··,:·J,• n.·• 
mãos do Estado. Pretendia Sua Exçc)t;>n,·i;· qtw <~ n'"_.:!·d.H''":·:~:~ç;t< 

"""ou a lei que tratasse das Pri\'al!zaçt'lt'~ a.a~ ,.( ·nwnt'::: .. .-. · · , ·: t• .... 
por jej---cor::oplementar-.--Mas--a--C.ânu: :; --t,.',, ·--.r. ,-ti:\t: 
Presidente Fernando Henrique. a!~cJ,u,J.• .1 v 111,•J · 

Sobre a Petrobrás. o Relalvr. ,, w.mr~ ~.~.:mp.:t.r:.k:_.,l h.~:l .. tJ. · 
Cunha Lima, tem uma carta do Scnhn'l Pres:de:1!e t'Ol 4~ç ha um.t 
orientação que não sei se a Câmara acciu;r~: ~q~:..)L t.,J.:ap !t·-~,·.i·'. 
digamos assim. essa mdependênclé! c: n·oc!dJ ... J:.J C:l:: . .1::. ,·u~l 1~· 

lação a essa matéria fico !!-em saber o que vai acontecer com ·a Cá· 
mara. 

Confesso. Sr, Presidente. que não pretendia falar sobre essa 
matéria e o fiz de impioviso. -Mas falo p::>rque tenho a mu:iha-p6si-. 
ção. Todavia. eu gostaria de falar- e aproveito o ensejo- sobre a 
votação que a Câmara está fazendo .agora. no que tange à Lei" Elei
toral, para as eleições municipais. Não acredito. Sr. PiesiOente. 
que o que a imprensa ·está noticiindO vá acontecer. Não acredito 
cesse retrocesso. Não acredito que. exatamente depois do que 
aconteceu com o Sr.- PC, depois da cassação do mandato de um 
Presidente da República, se pretenda voltar à ép:x:a do dinbeuo 
dado no anonimato e ao fato de não se determinar que as pessoas 
que façam doação tenham os nomes conhecidos. Determinar sigilo 
dos doadores sob o argumento de que. se não houver sigilo. as 
pessoas não darão dinheiro é voltar à época do Sr. PC Farias. do 
escândalo, da imoralidade. 

Não acredito que_ a Cámara dos Deputados cometerá esse 
tremendo retrocesso, como também não acredito que a Câmara co
meterá o retrocesso de voltar a transformar os programas de râdio 
e televisão em "sbowmício". permitindo que artistas compareçam 
a comícios para cantar. debater, analisar, fazer programas. para 
que o povo conheça e assista não ao candidato. mas ao cantor. ao 
cômico ou seja lá quem for. --

. Ora. Sr. Presidente, houve .avanço nas últirÕas eleições. o 
que foi altamente positivo. Nos programas de televisão. aparee1am 
os candidatos. que falavam o que tinham que falar. O programa 
era ao vivo, não era gravado por empresa alguma. Não se sabia 
qual era o produto melhor, se era a Brah_ma ou .a Antártica. O pro-
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grama não se destinava a eleger qual era a melhor empresa de pu
blicidade. Na última eleição, justiça seja feita, houve uma campa
nha em que falaram o Sr. Fernando Henrique, o Sr. Lula. o Sr.Bri
zola e outros candidatos, cada um defendendo suas idéias. 

Retroceder agora. permitir programas montados na base do 
"sbowmício", na base das empresas de publicidade, na base dos 
artistas, na base de esconder o nome dos doadores de di.nbeiro é 
escândalo, Sr. Presidente. Não acredito que a Câmara dos Deputa
dos fará um escândalo dessa nan.ueza. Não acredito: Imagino que 
a imprensa está equiVoc.ada; a imprensa deve ter ouvido falar, mas 
não ouviu de onde veio a fala. Duvido que aquela Casa faça ess_e 
retrocesso. 

Faço aqui O meu apelo, profundo e sincero, aos Srs. Depu
Lados: temos que marchar da atuallei para uma melhor. Tenho um 
projeto de lei, Sr. Presideme, que está tramitando ... 

O SR. PRESIDENTE (José Eduaroo Dutta) • Senador Pe
dro Simon, o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON .•. e. segundo esse projeto. a cam
panha pode durar dois. meses e deve ser paga pelo Poder Público, 
como é na Alemanha, sem verba de particular, mas com verba. pú
blica, aberta, franca e igual para todos. 

Ora. Sr. Pn:sideme, não se pode brincar impunemente-com 
o p;.wo. Faço ao Sr. ~sidente da Câmara dos Dep.uados e aos Lí
deres de Bancada de todos os Partidos esse apelo. Vai ser um es
cândalo. Tenho certeza de que. se isso acontecer, o Senado vai 
denubar. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutta) • Senador Pe
dro Simon_. 

O SR. PEDRO SIMON • Tenho certeza, Sr. Presidente, de 
que, se a Câmara aprovar, o Senado vai derrubar, porque uma 
imoralidade como essa. nós, que somos resJX>nsá.veís por tentar 
moralizar este País, não vamos. permitir. Se não tivermos condiçõ
es de melhorar, não Vll!Ila> permitir que regrida. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jose Eduardo Dutrai ·Senador Ro
naldo Cunha Lima. o tempo do Senador Pedro Simon está esgota
do. Há dois Senadorc~ inscritos para conúnuar a discussão. Por-
tanto. peço a colaboração de V, Ex•. · --- - -

O Sr. Ronaldo Cunha Uma - Sr, Presid~nte. queria dizer 
apenas que estou solidário com o proounciamenw do Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço,a·v. Ex•. MUito obn
gadu. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr._ 
Jose Sarney. Prestden1e. deixa a cade1ra da presidência, 
ql.le e OCI.lpa.da peln Sr Jme Eduardo Outra, Supleme de 
Sccrerd.no 

O SR. PRESIDENTE (Jose EduardQ Outra)- Continua em 
discussão. 

Concedo a palavra an nobre Senador Ramez Tebet. (Pausa.} 
Concedo a palavra a<' oobn: Senador Ant.oruo Carlos Vala

dares. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs._Sena
dores, no momento em que se discute a questão do monopólio do 
petn5leo. que se pretende quebrar mediante a proposta de emenda 
constitucional ora em discussão, da autoria do Poder Executivo. 
lembro à Casa que na_ ComiSsão de C.:mstiti..!içãn. Justiça e Cidada
ma tivemos a ocasião de apresem ar a consideração ... -

Sr. Presidente, não estou ouvindo nem as minhas palavras. 
Peço a V. Ex• que. junto com a Assessoria, tome as providências 
necessárias. --

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) . A Mesa soli
cita a atenção do Plenário, uma vez que há orador na tribuna e que 
já foi registrado problema no sistema de som. Vamos providenciar 
a sua melhoria,. mas solicilamos a atenção dos Srs. Senadores e de 
todos presentes na tribuna de honra para a· discussão da matéria. 

Continua com a palavra o nobre Senador Antonio Orlas 
Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. Presi
dente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cíçiadania, enç:;u:oj
nbei emenda à proposta do Governo que inclui o pensamento do 
Presidente da República. E o ftz não com o objetivo, Sr .Presiden
te, de duvidar do compromisso do Governo com relação à .não-pri
vatização da Petrobrás. Pode ser considerada a m.mba proposição 
até como uma homenagem ao que foi acenado entre as lideranças 
que compõem o Governo nesta CaSa e o Presidente da República, 
pois consubstanciamoS- as palavras contidas na carta enviada ao 
Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, etll uma 
emenda que foi amplamente discutida na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania e que lamentavelmente não obteve êxito. 
Não foi aprovada, o que me faz supor que continua a imaginação, 
a meu ver equivocada, de que toda e qualquer proposta de reforma 
constitucional. neste período. não poderá retornar à Câmara depois 
de sofrer emendas pelo Senado. 

Mesmo assim. Sr. Presidente, confio em que esta Casa po
derá ainda discutir em profundidade a matéria. atinando para a res
-ponsabilidade de dar um cheque em branco ao Governo, que ape
nas se comprometeu através de uma carta. Em que pese todo o res
peito que tenho pelo Presidente da República, uma carta não é 
uma lei. E o relacionamento entre o Legislativo, o Executivo e a 
comunidade n.lo é feito, a meu ver, quando se trata de matéria tão 
grave quanto essà. mediante algumas liDbas, escritas pelo Presi
dente da República. 

Sendo assim, Sr. ~idente, seria importante que nova pro
posta de emenda, semelhante à que foi apresentada na Comissão 

de Constiruição. Justiça e Cidadania, fosse discutida pelo Plenário. 
Por essa razão, estou colbeodo, Sr. Presidente, nobre Relator, Se
nador Cunha Lima. assinaruras de colegas dos mais diferentes- seg
mentos partidários, sintonizados que estão todos eles com as p8la. 
vras do Pt:esidente da. República na carta mencionada. E. quem 
sabe, daqui até a próxtma segunda-feira tenhamos o númeto·sufi
ciente, legalmente exigido, d_e assinaturas para a apresentação em 
Plenário de uma proposta de emenda constitucional, com mais de 

-27 Senadores, proibindo. tem:rina.ntemente, que a Petrobrás. em 
qualquer tempo, seja privatizada, isso assegurado_e garantido pela 
nossa Constituição FederaL _ 

Sr. Presidente, ao lado disso. é com_ surpresa que estamos 
vendo novidades no Brasil com relação, pelo menos, às telecomu
nicações, ao petróleo. porque no programa Mãos à Obra, do Pre· 
sidente eleito Fernando Henrique, não consta. em nenhum dos 
seus itens, nenhuma proposta do então candidato do PSDB à Pre
sidência da República, no sentido de permitir a quebra do mono
pólio da Petrobrás. O que se fala aqui no ''livrinho" do PresidenJ.e 
Fernando Henrique Cardoso_, é_ na flexibilização, na junção da Pe
trobrás com empresas privadas, através de joint veotures, e até de 
contratos de risco, como já houve no passado. Mas. a quebra do 
monopólio não foi um compromisso do Presidente- da República. 

Mesmo assim, Sr. Presidente, sabendo de antemão que a 
proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. e certamente 
o secl. aqui no Plenário do Senado Federal. apresentamos essa 
emenda à consideração da Casa. Por enquanto temos vinte assina-
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nuas, precisamos de mais sete; os Senadores que ainda não assína
ram essa emenda proibindo a privatização da Petrobrás e que qui
serem assiná-la., estamos à disp:>sição. Até segunda-feira espera
mos que o mímero seja preenchido, e, assim, esta Casa terá a opor
tunidade ímpar de discutir, de forma democrática e aberta., o que 
a~ agora nio foi possível. já que todas as emendas, relacionadas 
CODl a reforma do Presidente da Repjblíca foram rejeitadas pela 
Comissão de Constittlição. Justiça e Cídadania e não chegaram até 
o Plenário. Se conseguirmos, Sr. Presidente, o número de assinatu
ras, como disse, exigido pelo nosso RegimenlO, quem sabe, pelo 
menos com relação à Petrobnís, teremos a oportunidade histórica 
de aquí decidirmos, no volO, aquilo que o povo brasileiro tem um 
certo receio: de que o Governo. pressionado pela conjuntura inter
nacional. pressionado por novos fatos que possam vir a acontecer 
num amanhã, venha a querer fazer com a Petrobrá.s o que está fa
zendo arualmente com a V ale do Rio Doce. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra)· Continua·a-

discussão. (Pausa.) · 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosse

guimento na sessão de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) · Esgotada a 

matéria oonstan"' da Ordem do Dia. 
Passa-se, agora, à aprociaçio do R"'jUerimeDlo n• 1179, de 

1995, de urgência. lido no ExpedieDle pora o Projeto de DecJ:oto 
Legislativo n° 103. de 1995, que aprova os atos bilaterais celebra
dos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Federal da Alemanha, em Brasília. em 6 de abril 
de 1995. 

Em votação o requerimeoto. 
Os Sri. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

. !Jldos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará-na Ordem do Dia do se

gundo dia útil subseqúente, nos termos do art. 34S, inciso II, do 
Regimento Interno. combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, 
de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) . A Presidên
cía convoca sessão conjunta a real.izar-se amanhã, dia 13 do cor
rente, às 19h oo plenário da Câmara dos Depoiados, destinada à 
apreciação do Projeto de Resolução n° 4, de 199.5. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) . Volta-se à 
lista de oradores. __ _ 

A SRA . .[ÚNIA MARISE · Sr. PresideDle, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) · Concedo a 
palavra à Senadora Júoia Marise, como Uder do PDT. por vinte 
minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Pro
nunc-ia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) • Sr. Presi- _ 
dente, S~s e Srs. Senadores. na semana passada ocupei a tribuna 
para relatar a minha preocupação diante da situação que vein se 
agravando no meu Estado, Minas Gerais. e certamente em todos 
os Estados do nosso País, com relação à situação das prefeituras 
munícipaís. 

Estamos aqui com o jomal Hoje em Dia. de Belo Horizon
te, que publica manchete de primeira página intitulada "Cem pte· 
feituras vão fechar amanhã". 

Ora. _Sr. Presídente, é esta a situação que está OCOTTendo. 
Hoje. oa cidade de Governador Valadares, os Presidentes 

das Associações Microrregionaís de Minas Gerais esOO reunidos 
cxatamente para decidir a patalisação de mais de cem prefeimras 

municipais do_ nosso Estado, cujo número, seguodo informações 
que colhemos há poucos instantes do Presidente da associação, po
derá chegar a cerca de duzentas prefeituras. Dados da Associaçio 
Mineira de Municípios têm revelado o seguinte: das 756 txefeítu
ras núne:iras, 373. ou seja, 49,5%, quase a metade, sobrevivem ex
clusivamente do FPM e estão completamente inviabilizadas admi. 
nistrativamente, porque, em agosto último, o repasse a cada uma 
dessas prefeituras foi de apenas R$59 miL Veja bem.. Senador An
tonio Carlos Magalliiies, R$59 mil para as 373 prefeiwras do nos
so Estado. cujos municípios não tém outras fontes de arrecadação 
e têm compromissos com a folha de pagamento dos servidores, 
com os fornecedores e certamente compromissos para viabiliur 
investimentos sociais na área da saúde, erhlcação. saneamento bá-
sico e infra-estrub.lra urbana. -- --

0 resultado dessa situação lamentável. Sr. Presidente. sn e 
Sn.. Senadores, está na recessão que est.amos hoJ!' constatando em 
nosso País. 

Com a queda da arrecadação estadual M. conseqüentemen
te. em forma de cascata, a queda também no repasse do FtulOO de 
Participação aos Municípios. Com isso, a situaçio se agrava, 
criando-se, como eslá ocorrendo em Minas Gerais - repito -. e cer
tamente em vários Estados do nosso País, de uma fcmna tão grave 
que esses prefeitos, essas prefeituras nio têm como contimlar de 
portas abertas, porque não têm sequer como continuar pagando os 
salários dos servidores.. 

Essa mobilizaç:io dos prefeitos nio é apenas um movimento 
que podemos dizer de rebelião ou rebeldia. Ao ccmtmrio, eles que
rem. acima de tudo, a solução dos problemas. Já bnscamm, porvá-

1Íos CaminhOs, solucionar os problemas adrrrinjsrmtivos em Teb.
çãci-aos seus próprios servidores. Como relatei aqui, na semana 
passada. há prefeituras qUe estãó devendo, há mais de sete meses, 
os salários aos seus servidores . 

Certamen~. a simação vem se agnL·Iando de tal ron:na: que. 
segundo eles, não encontram outra alternativa a não ser fedlar 
suas portas e mostrar ao País a situação de insolvência administra
tiva por que passa a meta.Qe dos Mtmicípíos do nosso Estado: 

Mais uma vez, apelo ao Presidente da Rep6blica., Femando 
Henrique Cardoso, que teve, no meu Estado, uma das votações 

maís consagradoras, dentro do total de votos reccbidno.; em todo t\' 
País, que garantiram a sua eleição. já no primerro tumt\. para a 
Presidência da República. 

Neste momento. as nosSas atenções estão voltadas para a 
reunião que está acontecendo na cidade de Governador Va.Jadares. 
quando todos os Prefeitos estão reunidos para lançar o Marufesto e 
a Carta de Governador Valadares e deternunar o fe<:hamcnto Jes
sas Prefeituras. por absoluta- falta de condiç-ões dt• ~·ontmtiilrem 
abertas à sua população. 

A que poolO chegamos? Confesso que. nesses anos da nu· 
nha vida pública. não esperava constalar um fato inédito t:<"nnn 
esse que vem ocorrendo boje no meu Estado . ..:om a metad~ de 
nossos Municípios em absoluta falta de condições de sobrcv1vên· 
cia. vendo-se os Prefeitos impelidos a uma decisão drarnáuca 
como essa. do fechamento das suas Prefeituras. numa demonstra
ção inequívoca da grave crise eoonômica que se abateu ~ohre o 
nosso País. 

Não falo apenas. Sr. Presidente. Srs e Srs. Senadores:. para 
extravasar aqui o sentimento desses nossos adm..in.Jstradores mum
cipais. Certamente. se tivéssemos a oportunidade de ouvt-los. o 
Senado Federal estaria constatando, de forma clara e transparente, 
a caótica silllação em que boje se encontra a metade dos MuDJCI· 
ptos do nosso Estado. Basta dizer. só para exemplificar, que 25% 
dos nossos Municíp1os recebem 85% do Fundo de Parti..:1pação e 
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75% dos Municípios recebem apenas 15% do repasse do Fundo de 
Participação. _ -

É lamentável essa. situação. tão I alimentar quanto dramática 
para os- seus setvidores e a sua população. Recentemente, Verea
dores daquela região do Norte de Minas vieram aqui em busca de 
socorro para os seus cidadãos, para as suas comunidades. relatan· 
do o que está ocorrendo boje na maioria dos MunicípiOS do n-osso 
EstadO. As Prefeituras não têm dinheiro sequer para pagar os seus 
servidores e as contas de água. 

Com estas palavras, faço, aqui. o nosso apelo ao Presidente 
da República. Não se pode fechar os olhos diante dessa realidade. 
Não se pode se omitir diante da dra'mática situação que vem oco:· 
rendo boje em nosso País e, particularmente, _no meu Estado. M.i· 
nas Geraís. Em nome desses Prefeilos: em nome da população. da 
dignidade e do respeito que se deve ao nosso JX>VO, faço, aqui, e~e 
veemente apelo ao Presidente da Repjblica, na certeza de que haJa 
uma solução emergencial para atender aos nossos Municípios. 
Chegar·se ao ponto de fecharem-se as portas das Prefeib.Jras. de
c~-etando-se, por falta.de condições fmancefráS. ã falência dos nos
sos Municípios, não era o que esperávamos -~esse Governo. legiti
mamente eleito por nosso povo. E é por issO que ainda tenho a 
confiança. seja ela de que intensidade for neste momecto. de que 
possa o Presidente da Rep:íblica voltar as suas atenções para o que 
está ocorrendo em nosso Pais, particularmente em Minas Gerrus, 
quando a metade das nossas Prefeituras estará decretando. a part~ 
de boje, o fechamento das suas portas. por absoluta falta de condi
ções de continuar so~vivendo e admini~_o os mteresses dos 
nossos Municípios. 

Muito obngada. Sr. Presidente. 

Duram~ o díscurso do Sr. J~nia Marise. o Sr. 
José Eduardo Dutra. Supleme de Secretárw. deu:a a ca
deira da presidência. que é ocupada pelo Sr. Jefferson 
Peres. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO -Sr. Presidente. pe\'0 a 
palavra pela 01"" 1~m. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Tem V .. Ex• a pa-
lavra. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO (PA.-TO. Pela ordem.)· 
Sr. Presidente, ainda há pouct~ foi anunciada a sessão conjunta 
para amanhã. <.'UJ<l matéria seni a discussão-~ ProjelO de Resolu
\'ão no 4. Gostana de perguntar a V. Ex• se ~rá tratada. úmca e ex
duslVamente. essa matéria ou se. eventualmente, poderão ser mse
mias novas matênas para a pauta da sessão conjunta de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) · Na Ordem do 
Ota t:Onstarâ apenas 0 ProJeto de Res9lução n° 4. 

O SR. CARLOS PATROCINIO - Muno obngado. Sr. 
Ptes1dente, 

o- SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Concede a pala· 
vra. r<'r 50 mmutos. ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) · Sr. Presiden_te. Sr"s e 
Srs. Senadores. na semana reu-asada. o Senador Antoruo Carlos 
Magalhães usou da tribuna para solicitar um esclarecimentn junto 
à Mesa. no sentido de que o Ministro da Aeronã.utica e o Governa
dor de São Paulo informassem sobre a situação de propriedade dos 
aeroportos de São Paulo. em especial os de Congonhas e Viraco
pos. 

Na ocasião, transmiti ao Senador AnlOnio Carlos M...t.galhã· 
es que solicitaria do Governador Máno Covas a ín.formação precisa. 

A razão desse mreresse relaciona-se à questão do BANES
PA. Na medida em que o Governo do Estado de São Paulo tem 
uma divida para com esse banco da ordem de R$12 bilhões. cogi
tou o Governador Mário Covas de dispor de parte de. aproximada
mente. 20 mil imóveis pertencentes ao Governo do Estado de São 
Paulo para o·pagamento dessa dívidajuo[O ao BANESPA. Dentre 
os imóveis. em especial. os de maior valor estavam justamente os 
aeroportos de Congoobas e Viracopos. 

Recebi da parte do assessor especial do Governador Mario 
Covas. Sr. Marco Vinício PetrelluZZl. o seguinte ofício com ane
xos dos termos de entrega e recebimento do Aeroporto lnternacur 
nal de Campinas e do Aeroporto Internacional de São PauTo. nos 
segumtes teiJllos: 

"São Paulo, ·5 de setembro de 1995. 
Senhor, Senador, 
Venho. pela presente. prestar a V. Ex• esclareci

mentos sobre a situação dominial dos aeroportt::Ys de 
Congoobas e V ira copos. 

Inicialmente, cumpre informar que as áreas- dos 
dois aeroportos estão tiruladas para o Estado de São 
Paulo nos cartórios de reg1stro de imóveis respectivos, 
com escriruras regJstradas. o que. de acordo com os pre
ceitos legais atinenres à espécie, é o que se requer para a 
prova da propriedade. 

Os dois aeroportos foram entregues à INFRA
ERO com base em convênio firmado entre Estado e 
União. mediante termo de entrega e recebliilento ( cóp1as 
anexas) no qual usa-se a expressão "cessão~ de uso".-

Dessa forma. a União não recebeu a propriedade 
dos aeroportos. mas tão-somente uma cessão de uso. 

Em relação ao Aeropono de Viracopos. nuoc.a .._, 
Estado de São Paulo fumou qualquer compromisso com 
a União que impücasse. mesmo impücitameore. em alie
nação de qualquer patriroônio do Estado. 

Já em relação a Congoobas. há um contrato frr
mado em 1946, já no ocaso do Estado Novo. no qual o 
Estado se compromete a enuegar a área do aeroporto à 
União, a partir de 1971, mediante um acerto de contas 
que previa indenização para o Estado do val9r_~ ~ea e· 

-das henfeitoriã.s nelas realizadas. 

O contrato em questão possui algumas fa.friiS- que. 
em o.osso entendimento. o tornam nulo. Apenas para co
mentar uma dessas nulidades. a alienação de patrimônio 
ou ·a promessa de fazé-lo. para que tivesse validade juti
dica. deveria ter sido ~torizada pelo corpo legislativo 
estadual. mediante lei. E certo que no petíodo em que o 
contrato fot assinado, por força do Estado Novo. a As
sembléia Legislativa estava fechada. Entretanto, dui-ante 
o Estado Novo, existia nos Est3.do_s_ um órgão denomina
do Departamen[O Admin.istrativo. que substitua a As· 
sembléia Legislativa e que. no caso. não autorizou a ce
lebraçào do contrato. 

Entretanto. mesmo que o contrato fosse válido. 
ele estabelecia a indenização pela área e benfeítorias. o 
que nunca foi efetuado. Trata-se, pois. de condição não 
cumprida por uma das partes que. face ao decur<>O de 
mais de 5 anos. tomOtT lnsubsisteote o contrato. pela 
ocorrência da prescrição.-

Além disso. a União. ao frrmar novos convênios. 
aceíta.ndo a propriedade por parte do Estado. reconhe
ceu. implicitamente. que o contrato de 1946 já não era_ 
mais válido. 
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Finalmente, ao aceita.r _uma men. cessão de uso. a 
U n:iào admitiu que a propriedade é do Estado. Só pode 
ced_er o uso quem é o proprietário. 

Esses breves esclarecimentos visam fornecer a V. 
Ex• um panorama sobre a situação dos aeroportos e, evi
dentemente, não esgotam a questão. Dessa forma, colo
co-me à sua disposição para o· que mais for necessário. 

Sem mais para o momento. aproveito a oportuni
dade para apresentar protestos de estima e consideração. 

Marco Vinicio Petrelluzzi.. Assessor EspeCial do Governa
dor." 

Sr. Presidente. é importante que a solução para o BANES· 
PA seja realizada da forma mais transparente possível. O Gover
nador do Estado de São Paulo, empenhando-se por chegar a uma 
solução, obviamente, observou que o Governo do Estado tem à 
sua disposição muitos imóveis. alguns dos quais não rendem. pro
priameDie, receita para o Governo do Estado. _ _ . . 

Na tarde de hoje, segundo me iof~ou _o Sr .. Marco VID!
cio o Secretário de Govem"o. Professor Antônio Angarita. está se 
enc,ontrando com o representanf.e da zona aérea do Ministério da 
Aeronáuúca no Estado de São Paulo para. justamente, esclarecer 
esses pontos. A informação que obtive é que o Governo do _Estado 
de São Paulo recebe um ~nc;limento _que é gravoso. Ou seJ3.. pela 
utilização dos aeroportos. o Governo do Estado recebe um cena 
rendimento que, diretamente, vai para o DASP ou para um orga
nismo. que é justamente o resp::msável pela manutenção da opera
cionalização dos aeroportos no interior de São Paulo; despesa essa 
que, normalmente. seria arcada peia União e, _no caso, arcada de 
forma oão suficiente. inteiramente com esses recursos. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite-me V. Ex" um 
aparte? - -----

. O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra. Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Em primeiro lugar. 
quero dizer. de saída, logo, do apreço que teoho por V. Ex•. que 
toda a Casa conhece e não me canso de proclamar. Em segundo 
lugar, estando agora. nos Estados Unidos, fu_i t~temunba dç que 
V. Ex" foi alvo de homenagens no Senado amencano. que parou. 
por três minutos. para que V. Ex_• fosse homenageado, o que é sig
nificativo pan nosso País e para o riosso Senado. Por isso mesmo. 

eu estranho que o Gove~dor Mário Covas continue com o vezo 
de não dar a dev1da 1mportância que V. Ex"tem. DO cenário politi
co brasilerro. c n.io dirigir-se diretamente a Y. Ex•. mandando um 
Assessor fazê-lo. V. Ex• é um homem simples. um homem do 
povo. mas o Governador Mário Covas deveria ter. sabendo que V. 
F..x• estava tratando desse assunto do interesse de São Paulo, ele 
próprio se dingido a V. Ex" e não mandar um Assessor prestar es
cla..recimentos a V. Ex•. Ele subscreveria atê o aue o Assessor 
mandou. e V. Ex" estaria tn.zendo as informações do próprio Go
vernador e não do Assessor que. por mais ilustre que seja, não tem 
a impOrtância política do Governador Mário Covas. Esse é um 
ponto que quero salientar. Enquanto V. -Ex· recebe as homenagens 
do Senado americano. um homem do Partido dos Trabalhadores. e 
isso nos honra bastante - fiquei muito satisfeito. estava DOS Esta
dos Unidos. nesta ocasião. com V. Ex• -.vejo o Governador Mário 
Covas não dar a devida importância. Ademais, devo também dizer 
-e ai não leve a mal V. Ex"- que esses ofícios não esclarecem bem 
11 assunto. Talvez.. pc1r isso, o Governador Mário Covas não tenha 
querido se meter tanto no assunto e esteja esperando a reunião de 
hoje para ver se se esclarece mais. Porque a mim quem informou 
foi o própno Ministério da Aeronáutica. que, realmente. os aero
portos pertenciam à União e não ao Governo do Estado de São 

Paulo. Mas. digamos que penençam ao Estado. O Banco do Esta· 
do vai ficar operando. O Presidente Loyola vai ser o operador dos 
vôos? Vai ficar cobrando das aeronaves que estão taxiando no 
Aeroporto de Congonbas e Viracopos'? Vai virar loteamento o 
aeroporto? Não vai mais descer avião em Congoohas ou em Vira
copos? Serão feitos novos aeroponos em São Paulo? O Banco 
Central vai fazer o que com esses aeroportos? São perguntas. são 
interrogações que sei que V. Ex• não vai me responder porque não 
pode. mas o Governador Mário Covas talvez pudesse. Mas, seja 
como for. quero louvar o interesse que V. Ex" tem pelas coisas de 
São Paulo, vindo tratar delas mesmo quando não são justas. Agora 
fico vendo que. se o Governador Mário Covas tivesse que prestar 
informações seguras. ele realmente não as prestaria a V. Ex",Dlas. 
sun, ao tucano Pedro Piva. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Senador Antonio Carlos 
Magalhães, obviamente. considero que a pergunta que V. Ex" ha
Via levantado na outra semana é de interesse pú_blic_o,_de interesse 
do Estado de São Paulo e de toda a 'Nação. Afmal a relação entre o 

o Banco Central e o Banespa e a forma como se vai resolver o· pro
blema atingem todos os brasileiros. 

Que valor terão O aeroporto de Congonhas e o aeroporto de 
ViracoJX)s para quem evenwalmente vier a comprá-los. para, por 
exemplo, o Banco Centrai. -se este vier a ter a sua propriedade? 

Em primeiro lugar. estima-se que o valor dessas áreas é 
bastante alto. O Sr. Marcos Vinicius informou-me que Se estima 
que o valor do aeroporto de Congonhas é da ordem de R$1,1 bi
lhão, enquanto que o valor do aeroporto de Viracopos. que, certa
mente não é menor do que o aeroporto de Congonhas - deve ser 

"'3.lé maior- é da ordem de R$150 a R$200 milhõeS. LogicimeDte, 
o aeroporto de Congoohas está numa área de muito maior valor, 

-pois está situado mais próximo do Centro do que o aeropcn_:to de 
Viracopos. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Mas acbo que não é 
ed.i6candi, não é? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não será fácil aproveitar 
aquela área. ainda que se possa imaginar reformar tanto um aero
porto quanto o outro. ampliando a sua área comercial. a sua área 
de lojas. e assim por diante. tomando-a mais atrativa e, evenwal
mente, mais lucrativa. Sem dúvida. não será algo de fácil opera-~ 
cionalização. Eu aqui. como soo responsável por frsc-ali.ur o Exe
cutiVO e o Banco Central. inclusive me perguntei e fiz a pergunta 
ao Sr. 'Marcos Vinícius: estivesse eu no lugar da União ou no lugar 
do Banco Central. a aplicar R$1 ,3 bilhão, que consti.blem cerca de 
lO% do valor da dívida do Estado de São Paulo. par:a o Banespe., 
seria o caso de aceitar? Obviamente, eu teria que ter nmito ruidado 
com ISSO. 

Outro l>Onto, são imóveis de grande valor no Estado de São 
Paulo que pon.enwra estejam disponíveis e possam ser vendidos a 
terceiros, e aí. ponanto, serem comercializados. oo imóveis que 
põssam ter uma certa rentabilidade. Cada um dos imóveis apresen. 
ta problemas. como. por exemplo, o Instituto Biológico, numa 
área bastante nobre, perto do Detra.n, do Ibirapuera e Vila Maria
na. Logo que se anunciou a JX)ssibilidade da venda daquele Insti
ruto, imediatamente organizações diversas, a começar pelos pró
prios pesquisadores do Instiruto, vieram a público dizer que seria 
muito importante preservar aquela área, inclusive no seu aspecto 
de reserva florestal dentro da cidade de São Paulo. Portanto, não 
há l.a.Dta flexibilidade para o uso daquele imóvel - parece que o 
Governo do Estado já desistiu também daquele imóvel. 

É importante essa discussão, porque precisamos pensar na 
viabilidade de <;e resolver o problema da dívida que o Governo do 
Estado tem para com o Banespa. Acredito na sinceridade de pro
pósitos do Governador Mário Covas. Não estoo tão incomodã.do. 
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Aliás, sobre este assunto conversei com o Secretário de Governo, 
Antônio Angarita. com quem tenho uma relação de proximidade -
somos colegas na Fundação Getúlio V argas - e ele. de pronto, soli
citou que fosse tomada essa providência de esclarecimento. em 
nome do Gov~. 

O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLJCY • Goslaria apenas de ccn· 

cluir. Senador Lúdio Coelho. 
Agradeço a referéncia de V. &• _relativamente ao que se 

passou nos Estados Unidos da América. E fato que o Senador D~
niel Patrick Moynihan prestou uma homenagem ao Senado brasi
leiro. Seria D:mito importa.Dte podermos um dia receber neste Sena
do uma pessoa com a qualificação. o c~ecimento e a experiência 
do Senador Daniel Patrick Moyniban. E iriipossfvel o debate que 
se cogita ter sobre reforma tributáriã..- fOI'IIUlS de melborar a distri
buição de renda. combate à pobreza. Dentre os nOmes que eu gos
taria de sugerir para ouvirmos, no Senado Federal. estA j.Jstamente 
o desse Senador, que foi auxiliar do gabinete do Pn::sidente John 
Kennedy. do gabinet.é do Plesidente Lyndon JohnsoÕ. e depois- foi 
convidado pelo Presidente Richard Nixon para fonnular o Plano 
de Assistência à Família. É Senador do P8.ltido Democrata por 
wuito anos; Presidente da Comis~o de Orç<uncnto e Embaixador 
dos Estados Unidos na ONU e na lnd.ia.. O Senacl.or Daniel Patrick 
Moyuiban tem experiência de décadas, o que é de grande relevân
cia. e seria interessante que tivéssemos um ccntato di::ret.o com uma 
pessoa com tal calibre. 

Senador Antonio Carlos Magalliães, o meu respeito e apre
ço por V. Ex' aqui vem se registta.Ddo. Em muitos momentos. íre
mos divergir. Em episódio recente, divergi do procerlimento de V. 
ex- em relação ao Professor José Artbur Gía.Dotti. Mas. sempre na 
defesa do imeresse público, V. &• encootrará algu&n que estará 

·sempre dialogando com muito respeito. com muita determinação. 
em defesa daquilo que também considetamos importante parares
gatar a cidadania de todos os brasileiros. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Ouço o Senado< Lúdio 
Coelho. 

O Sl'. Lúdio Codho - Nobre Senador. com muita atenção 
ouço V. Ex' e, há dias, acompanho esse episódio do Banespa. Per
gunto-me se a Nação brasileira irá aceitar que o Estado de_ São 
Paulo entregue objetos que não têm. valor para pagar empréstnnos 
mal feicos. Será que o País pode aceitar isso? Quem Sabe abrimos 
um precedente? Há agricultores que entregam tratores velhos. fa
zendas deterioradas, que nada valem. para o Banco do Brasil. Po
díamos estabelecer uma nonna de oficializar .o pagamento de calo
tes a órgãos oficiais com negócios Sem nttnhum valor. Pergunto
me porque o Governador Mário Covas tem que consultar o Banco 
Central sobR: a venda desses bens. Ele deveria vender esses obje-
tos que pertencem ao Estado e honrar os compromissos que o Ba
nespa assumiu com o Banco Central A Nação não pode aceitar 
impassível essa linha de conduta. Outro dia, solicitei ao Líder do 
meu partido, Senador Sérgio Machado, que transmitisse ao Senhor 
Presidente da República que não me sentiria bem se o PSDB acei
tasse essa linha de procedimento. Esses bancos aplicam mal os re
cursos públicos e depois a Nação irá pagar. Não vimos nenhum 
banco bem administrado entrar em dificuldades. Sou soüdário 
com o Senador Antonio Carlos Magalhães quando pergunta se o 
Banco Central vai virar um cobrador de taxi aéreo que taxia as pis
tas. É inctível que isso aconteça. Mas não é por aí que vamos fazer 
as reformas que a Nação precisa. 

O Sr. Pedro Piva- Senadol' Eduardo Suplicy, permite-me 
V. Ex .. um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Após respoodeT o aparte 
do Senador Lúdio Coelho. nobre Senador. 

Senador Lúdio Coelho. seria importante que o Ministro da 
Fazenda. Pedro Malan. e o Presidente do Banco Central, Gustavo 
Loyola, estivessem atentos nesta relação com o Banespa. Aqui a 
responsabilidade é nossa, Senadores por São Paulo. Temos de 
olhar Dio apenas o intcn:sse paulista mas t.ambém o da União. Que 
o interesse de um banco não sejs em prejuízo de outro. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Pedro Piva. 
O Sr. Pedro Plva · Senador Eduardo Suplicy, Sr's e Sn. 

Senadores, todos nesta Casa sabem do meu apreço, respeito e ami
zade que lenho pelo Senador Anloaio Carlos Magalhães. Isso me 
dá um pouco de calor para dizer que todos aqui sabem do patrio
tismo e do interesse de S. Ex .. pelas coisas públicas. S. Ex .. é um 
lutador pelas causas do País. Recentemente envolvido no episódio 
de seu Estado, o nobre Senador defendeu-o dentro do cootexto da 
Federação. Portanto, teobÕ certeZa. de que. da mesma forma. que 
assim penso; S. Ex .. também pensa sobre São Paulo. O Seni.cfCi- ci
tou apenas a siruaçio do aeroporto de Congonhas, do Instituto 
Biol6gico._dos 20_mil imóveis, elú~ apenas para exemplifiCar a 
situaçOO diflcil e a diflruldade do acetto desta grandeza. Senador 
Lúdio Coelho, coocado, em tese. com a sua afnmativa. Citei ape
nas o Senador Antonio Carlos Magalhães. mas tenho certeza de 
que lOdos n6s queremos para o Banespa. e para o Estado de São 
Paulo uma solução que não seja tão traumática como <x::OtrCu re
cente'Qlellte no caso da Bahia. Todos temos de pensar nos nossos 
Estados. e o que pa.ssou, os desmandos do passado. as administra
ções, boas w más, circunstanciais, devem ser esquecidas. Deve
mos trabalhar pelo País. Não adianta voltarmos ao que foi feito e 
ao que não foi feito. O Senador Antonío Carlos Magalhães - tenho 

--certeza - torce para que haja uma sobJção correta para o Estado de 
São Paulo e pai> o Banespa. Obrigado. Senador Eduatdo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do Se· 
nador Pedro Piva. 

O Sr.Ney'"Suusu.na- Permite.me V. Ex'um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY • Ouço V. Ex'. SenadOr Ney 

Suassuna. 
.. O Sr. Ney Suassuila - Senador, preocupo-me quando vejo 
encami.nbamentos como este, até pxqu.e são dois pesos e duas me
didas. A Paraibo tem 0,3% do Pm deste Pais e São Paulo 34%. A 
Paraíba teve o seu banco fechado judicialmeJJle, e nó& tivemos de· 
pagar tJJdo. Fechamm: o banco. De quarellla ag_~cias. passamos 
para cinco, cortamos para menos de 10% do pessoal; levamos três 

anos pagando mdo. tud.o, .tudo~ O Rio Grande do Norte nem con
seguiu saldar o seu débito. e o Piauí conseguiu com grandes difi
culdades. Ho_1e. remos uma dívida de R$1,5 bilhão. Se .. colocar na 
proporção. é uma dívida muito alta. Não é tão alta quanto São 
Paulo, que deve R$53 bilhões. está arrecadando R$1.2 bilhã~ por 
mês. gastando RS 1.8 bilhão. embora continue gastando 80% com 
pessoal em proporção à arrecadação. A situação de São Paulo é dj. 

fícil. se1 disso: precisamos torcer para que este Estado saia do bu
raco. porque é a locomotiva do Brasil. Mas é duro verificarmos 
que contas sejam pagas. se for o caso, com bens que não têm valor 
económico. Ouvi na Paraiba, recentemente. Dept.!-tado~ EstadUais 
dizendo que. se S. Paulo conseguir pagar a sua dívida. devemos 
lutar para entregar o Açude Velho. de Campina Grande- no centro 
da cidade agora existem até marrecos, portanto. deve valer mais-. 
e o Parque Lucena, na Lagoa de João Pessoa. Quem sabe. venden
do esses dois bens por R$1 bilhão. a dívida poderá baixar. Mas 
que valor econômico teria is'io para o Governo Federal? Preocupo
me e fico Lriste que não se encontre uma solução imediata para 
São Paulo. Ao mesmo tempo. fico extremamente preocupado 
questionando: e se um acordo dessa forma ou desse mol~ for 
aceito pelo Governo Federal? ·-
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Tenho a convicção de que 
chegaremos a um entendimento. É importante que o Senado acom
panhe de peno a negociação do Banespa com o Banco Central. 
Ainda que São Paulo tenha 34% do PIB. gostaria de lembrar que 
este Estado contribul. para a arrecadação da União, com cerca ~e 
45% aproximadamente. Não há. da parte de São Paulo. um recebi· 
mento de recursos na proporção; São Paulo é um doador líquido 
em relação ao resto do País. com respeito àquilo que arrecada dos 
seus recursos. 

O Sr. Pedro Piva. Permite-me uma nova intervenção, Se-
nador Eduardo Supücy? -

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Pedro Piva- Senador Eduardo Suplicy, Senador Ney 

Suassuna. compartilho da sua preocupação pela Paraíba. Como já 
disse anteriormente. preocupam-me todos os Estados da Federa
ção. Mas queria só lembrar que tcxios falam de São Paulo neste 
plenário como se fosse um Estado rico, poderoso e que estivesse 
numa situação fantástica. Lembro. nobre Senador. qpe São Paulo. 
de tcxios os Estados Presentes na Federação, deve ter sido um dos 
que mais ficoo prejudicado na sua an-ecadaçio em relação ao PIB. 
Tivemos uri:ta queda percentual no PIB que foi a mais significativa 
em relação a tcxios os Estados brasileiros. Vamos, pois, juruos. lu
tar para erguer nossa Paraíba. oode. aliás, tenho intere~ses pessoais 
-tenho lá uma fábrica. como V. Ex• sabe. Portanto, mteressa-me 
demais a economia da Paraíba. como me interessa a economia de 
todo o País. É por isso qUe devemoo lutai. Esqueça~ São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pará. Vamos lutar por todOs os Estados. Dei-
xemos as percentagens para cá ou pornlá. Vamos em frente. Sena
dor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Agradeço o aparte, Sena
dor Pedro Piva. 

Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, eu gostaria ainda de 
referir-me a assunto que V. Ex• mencionou hoje à iarde: ·e fato que 
na visita que uma delegação de Deputados Federais e Senadores, 
que fiZemos aos Estados Unidos para discussão da reforma tribu
tária. inclusive reaüzada no ambiente do Congresso Nacional nor
te-americano. tivemos a oportunidade de dialogai' cOm O PreS-iôen
te da Câmara dos De!'ltados, De!'ltado Luís Eduardo Magalhães. 
E ali tivemos um diálOgo de como seria importante que o Con
gresso Nacional estabelecesse uma agenda preferencial. 

Se o Poder Executivo tem a agenda que apresenta pa.rn o __ _ 
Congresso Nacional. as emendas à ConSUtUiÇão que -gOstaria que-

votássemos; se o Poder Executivo procura fa_zá com que co Con
gresso Nacional votemos rapídamente alguns projetes de ]ex. al
guns principalmente de sua iniciativa e _ou_tr?~- da_~~ parlamenta
res. seria importante que a Câmara dos Deputados e o Senado Fe
deral também chegassem a um ectendimenlO consensual sobre o 
que na cessa perspectiva. independeotemeL~t.e daquela do Executi· 
vo. também viéssemos a concordar como prioritária. Dessa forma. 
estabeleceríamos um calendário, observando os ponlOs. sem que
rer atrapalhar aquilo que o Poder ExeOJtivo considera importante 
para o País, bem como o que os Congressistas consideram de 
grande relevância. 

Tivemos oportunidade de dialogar sObre ãfguos dos temas. 
O Presidenle da Câmara dos Deputados. Luis Eduarr.ln Magalhães. 
colocou como algo que poderia ser objeto da pauta a questão da li
mitação da taxa de juros em 12%. que S. Ex• gostaria de retrrar da 
Constituição Federaf ou· dC poder regulamentar de ootra forma do 
que ali está. E disse que dentre outros projetes dessa agenda pode
ria estar, digamos, o Programa de Garantia de Renda Mínima. An
tes. porém. enfatizei quão delicado era o pnmerro tema proposto 
por S. Ex•. Houve um sentido politico muito forte em colocar-se 

na pauta aquele item. oo seja. chamar a atenção do Governo 'Sobre 
as taxas de juros tão altas neste País. 

Um outro tema que sugeri foi a questão da eleição direta 
para suplentes de Senadores, que poderia ser tratada. já que há um 
parecer favorável do Senador Jefferson Peres. 

Há outros pontos da legislação partídána que. agora. está-se 
examinando, aliás, legislação que precisa ser conigida em profun
didade. 

Eu gostaria de registrar que avalio ser muito produtivo, ade
quado que o Senado e a Câmara, os Líderes de todos os partidos 
viessem conversar sobre uma pauta comum para agendarmos 
como de interesse nosso. 

Muito obrigado. 

Dura'* o discurso do Sr. Eduardo Suplicj;- o Sr. 
üffer.son Peres, deixa a cadeira da presidência, que ~ 
ocupada ~lo Sr. Josi Eduardo Dutra, Suplente de Se
cretário. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy. o Sr. 
José EduardCJ Dutra, Su.pieme de Secretário. deixa a ca
di!im da presidência. qzu i ocupada ~lo Sr. Lúdio Co~
/ho. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Lúdio Coelho, deixa a cadezra da prestdência, q~ i 
ocUpada ~lo Sr. Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Concedo a palavra 
ao Senador Mauro Miranda (Pausa.) 

- Concedo a palavra ao Seriador Jonas Pinheiro (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara (Pausa.) 
Concedo a palavra ao SenadorCasildo Malda.ner. 
v. Ex• dispõe de 50 mimiios. -

O SR. CÁSU.DO NIALDANER (PMDB·SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.). Sr. Presidente, nobres 
Senadoras e Senadores, ontem à tarde teci comentários nesta Casa 
sobre as propostas que trâ.mitam na Câmara dos Deputados. Preo
cupam-me principalmente as propostas que dizem respeito a 
emendas à Constituição. 

Em função de prazos ou da mídia que se cria em tomo do 
assunto, somo impelidos a votar as matérias de afogadilbo.-Aigu

-menta-se que, se não vcxaTmos as matérias como vêm da Câma.m, 
vamos ser responsabilizados perante a Nação pelo fato de essa oo 
aquela lei não entrar em vigor,- ou diz-se que, se esta Casa emen
dar. a matéria terá que voltar à Câmara dos Deputados e não h ave· 
rá solução de continuidade porque o ano está. acabando. 

Sr. Presidente. levantei ontem à tarde esta preocupação. a 
Em de que encontremos mecanismos para que possamos analisar a 
matérias com antecipação oo para que. pelo menos, quando maté
rias dessa ordem tramitarem na Câmara dos Deputados, o Senado 
possa acompanhá.- las. Ou ainda, que se criem mecanismos para 
que tenhamos tempo hábil para analisar e votar segundo os nossos 
pensamentos e segundo aquilo que estamos imbuídos. 

Assim, Sr. Presidente, preocupam-me as várias matérias 
- que lá tramitam. principalmente, como disse antes, no campo de 

reforma à Constituição. Temos agora a proposta de emenda à 
Constiruição no que respeita ao fundo de uma reserva emergencial 
do Governo Federal para 1996, 1997. 1998 e 1999. um fundo de 
emergência para os próximos -quatto anos. Preocupo-me, Sr. Presi· 
dente. porque, quando matérias tramitam naquela Casa e chegam a 
esta, sei, de amemão, que vamos ser encurralados. Se esta Casa 
não votar o Fundo Social de Emergência para os prór.imos a:nos. 
nós. os 81 Senadores, que representam o principio federativo dos 
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Estados brnsileiros. vamos ser chamados à responsabílidade, se 
nio entrar em vigor um plano eqüitaüvo. equilibrado para o ano 
que vem principalmente. 

Não sei por que cargas d•água. Sr. Presidente, cria-se esse 
movimento na mídia de nos responsabilizar. E eu estou preocupa
do, Sr. Presidente e nobres Sr.t e Srs. Senadores, porque tramita lá 
agora o Fundo Social de Emergência para os próximos anos. já 
existe um Fundo de Emergência em vigor até o fim do ano e, ao 
mesmo tempo, tramita nesta Casa um outro plano emergencial. 
também provisório, par.i levantar verbas para a saúde, que é o anti
go IPMF agora com uma ootra roupagem. 

Preocupo-me, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. porque 
isso daqui a pouco cria uma ambigüidade, daqui a pouco cria-se 
uma situação cm não saberemos como essa ttansítoriedade vai fi
car. Ao lado das propostas emergencia.is, eXistem para a Nação e 
para nós todos uma proJX)Sta de reforma tribUtária e uma refonna 
ach:n.i.nistrativa que lambém tramitam na Casa. E nelas, Sr. Presi
dente, ao meu ver. estA a questão fundamental, a ques~o central, o 
âmago da questão. Elâs também se encontram na Casa. Mas, às 
vezes, o Governo dá a entender que Fundo Social de Emergência 
para os quatro anos de Governo e o fundo em,etgencial para a Saú
de são primordiais, essenciais, mais importantes que a reforma tri
butária e a reforma administrativa para- Cf País. Daqui a pouco 
aquilo que é emergencial passa a ser defmitivo e aquilo que é para 
ser defmitivo passa a ser emergencial. Com isso, perdemos a a sin
tonia com a Nação. Os nossos compromissos com as bases. os 
compromissos que - não só nós Senadmes mas também o Presi
dente da República - assumimos em campanha eram de reformas. 
eram no sentido de construirmos um outro País, eram de encon
trarmos um outro caminho. E o c:am.Ulho tem que ser encontrado 
este ano, este semesttc, pois, como tcxios sabem. 1996 será ano 
~leitoral. Eleger-se-ão prefeitos, vereadores, vice--prefeitos; será 
um ano de reformas no campo-eleitoral O momento para se dar 
um rumo mais seguro ao País é agora.. Não sei se o melhor cami
nho é o de votarmos matérias emergenciais, ou o de votarmos o 
Fundo Social de Emergência para os próximos ·anos, ou _o de vo
ta.Imos uma contribuição de emergência, transitória para a saúde. 
A propósito, oão sei porque algo transitório dura tantos anos. Na 
nossa opinião. na opinião do País - ouço isso todos os dias, todas 
as noites, pela manhã. no café e no .almoço -, o. Brasil precisa de 
algo diferente. 

Penso que o Governo tem de fazer· nesse sentido, concla
mo o Udcr do Governo a COilYocar as lideranças - com _que haja 
um esforço conceDlrado, para que seja encontrado um caminho pe-

rene para o País com a reforma tributâria. (aZ.eõ.do com que a sua 
base seja melhor atingida no sentido mais amplo. fazendo com que 
as alíquotas abaixem e com que todos sintam vontade de contri
buir para com o Pais e que aqueles que sonegam sejam responsa· 
bilizados e se sintam çylpados! Hoje, no País. quem sonega não se 
sente responsabilizado. não sente culpa. Temós que mudar essa 
culwra que existe no Brasil. permitindo que, em tempos de globa
lização. de Mercosul, os nossos produtos possa.~ competir com os 
de otHros países. Devido à carga tributária 41.1e existe boje. esta· 
mos perdendo terreno. 

Então, ~ste é o momento de procurar-se encontrar um canu
nho mais duradouro, sem ficar dando a entender que o essencial é 
votarmos emergência para a Saúde, uma emer,gência para os pró
ximos quatro anos. transformando. com isso. o Brasil num pais de 
emergências. 

O Sr. Josapbat Marinho - V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. CASILDO MALDANER . Concedo o aparte a V. 

O Sr. Josapbat Marinbo - Senador Casildo Maldaner, 
atente V. Ex• ainda ao seguinte: com a votação distinta de três. 
pelo menos, propostas tributárias, nós não conseguimos dar uru
formidade ao sistema impositiVo do País. Veja V. Ex' como isso é 
contraditório e contra qualquer sistema planejado. Vota-se a emen
da tributária advinda do Governo; há um Fundo Social de Emer
gência; bá a contribuição para a saúde. Qual é o critério que se se
gue para dar uniformidade ao sistema tributário? Por que o Gover
no não assumiu a responsabilidade de propor todas essas medidas 
na sua emenda, isso que V. Ex• reclama e que toda a Nação pede? 
Porque, do contrário, ficaremos votando medidas distintas. A 
qualquer momento, um outro milllstro- aliás~ Já houve miniSiros 
que declararam esta intenção - virá pedir também um tributo para 
a sua PaSta, e nós ficaremos votando matéria tributária a miúdo 
para atender, mais do que à emergência, a motivos circunstanciais 
e até pessoais. segundo a qualidade dos ministros. 

O SR. CASILDO MALDANER. V. Ex' tem razão. Sena
dor Josaphat Marinho. Dessa forma. daqui a pouco, a reforma tri
butária ou a reforma adminístrativa tornam-se adjetivas, e a parte 
substantiva passa a ser emergencial: um fundo para a saúde. (iue é 
transitório, oo uma emergência para os próximos quatro anos. 
Com isso, vamos nos transformar num país de emergências. 

Convenhamos, não fica bem para nós todos. Seremos res
ponsabilizados lá fora. Onde quer" que estejamos cb.amar-nos-ão à 
responsabilidade, indagando o que fazemos no Senado, nos sim
pósios, nos seminários, nos debates. Cada um de nós, em nossos 
respectivos Estados ou mesmo fora. seremos responsabilizados em 
público. Qual é o nosso comportamento em relação a este País. em 
.que queremos acreditar e transformar no futuro? Precisamos reali
zar reformas dtrradouras e não emergenciais, passageiras. transitó-
rias. Irão nos perguntar sobre o que estamos fazendo no Senado. 
no Congresso Nacional para resolver os problemas do País. Por 
isso. manifesto esta tarde, novamente, a minha preocupação em n:
lação às medidas~ provisórias que passaremos a apreciar. Parece 
que essas medidas estão em primeiro plano em relação àqu:eJas 
que teriam que t'!r um papel de fundo, que trariam um caminho 
mais duradouro para o PaíS. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. &•um aparte? 
O SR. CASILDO MALDANER - Pois não. Senador Ney 

Suassuna., com muito prazer. 
O Sr. Ney Suassuna • Senador Casildo Maldaner, é muito 

preocupante o fato para o qual V. Ex• está nos alertando. A nossa 
inquietação maior é que algumas medidas até precederiam a refor· 
ma fiscaL Senão vejamos: há apenas três Estados da Federação 
que cumrrem a legislação que limita os gastos da folha de paga
mentos em função da arrecadação. A grande ma.Lona dos Estados 
está gastar.do at·Jma de 700'.- de sua receita com pessoal: São P3.ulo 
gasta 80%~ Alagoas. 95%-: Rio de Janerro. R2% e assim por diante. 
Não estamos cumprindo a legislação. até porque estamos num SIS· 

terna novo. O advento do Real criou urna nova realidade para o~ 
governadores. Antes. mm a inflação. os governadores que, num 
d.ado mês, gastassem t00çt. de sua arre_cada{;.ão cnm pessoal. pieci
savam apenas esperar três meses sem com:eder aumentos para fa
zer t•nm que os gastos Ja fL1lba de pagamento chegassem a 60% da 
receita. Hoje. sem se- dar um aumento sequer, a folha tTesce 3% ao 

--mês por causa dos planos de carreira, etc. T~mos que proceder à 
reforma admio.istrath.a séria e urgente. n.l~~ c;ó d_,') E.\ccutivo. mas 
do Judicián<,, d\1 Miru:-.l~n~l PúbtT~.,, e .ttc Jn l...:gtsl~tl,.\1. Dcpm~. 
Lem~1<; que aoali~ . ..,·,1mp ht•m J\':."SJ.ll.JI;J.,'1l \. E.x~ e~~ St'nJ.J,).i--"Jtl· 
sapbat Marinhn. css.J. rcf,mna ÍIJlanci.'Tt-t ,lllll<l um h'd.J c- riã~l·a~'" 

pect.aços. Não é possJveJ se falar em Funútl :::;,X'IJ.l de Lmt'tgênclil 
sem parar para observar u que va1 o.:,,rrt•r riPs Est.adns. Os 19 E.-;. 
tados desta República v à~) perder Urn.t m&Jid. Jc ""Oc:; ·1 sor;; J.l_ :U· 
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recad.ação de um rnés. ç-oroo_ tarilbém a receita presunrida. Os dois 
juntos dão exatamente, na média. um mês de arr_:ec.adação dos Es
tados. Por exemplo. no caso da Paraíba, 0-FUD.do Social de Emer
gência díminui R$35 milhões. e a receita presumida mais R$15 
milhões. Isso retira um mês de arrecadação dos ~tados. Esse fe
nômeno repete-se em 19 Estados da República. E complicado se 
fazer reforma tributária "em drágeas". Temos que fazê-la ao todo, 
de uma vez só; conwdo. antes. é preciso discutir a reforma admi
nistrativa. porque não adianta colocar mais dinheiro numa .lata fu
rada, apenas vai aumentar o desperdício. 

O SR. CASILDO MALDANER- Aceito o aparte de V. 
Ex•. Senador Ney Suassuna. Os efeitos ai estão-:- Em função de um 
plano. há um desaquecunento no País inteiro. pois os Estados, 
Municípios. empresas. até o Governo Federal. estão sofrendo _as 
conseqüências. Há uma tei da Física que diz: "A toda açào extste 
uma reação". Trata-se de uma lei narural. Há Estados perdendo 
com isso. Há um plano em ação para que se estabilize a economia, 
para que não haja mai_s inflação; porém. há uma reação. com a 
qual todos estão perdendo. Te'mos que encontrar um caniinbo. Não 
se pode colocar a carroça na frente dos bois. como se diz no Sul. 
Não podemos. pnmerro. votar uma emergência para. d_epots, bus
car a parte substantiva. definitiva. Em absoluto! 

O Governo precisa ler coragem para .aproveitar este mo
mento, que é favorável, pois daqui a póuco póderá mudar. Há um 
outro ditado no Sul que diz: "O cavalo passa encilbado uma vez. 
Passou. se não montar. passa!''. Se não tiver cavalo pode ser até je
gue. mas tem que montar; se não montar. passa a oportunidade. 
Este é o momento. Se o Governo Dão aprovéitar agora. qUando o 
fará? No próximo ano não dará mais. Os caminhos para o Pais te
rão que ser traçados agora. É o apelo que faço. com toda a sinceri
dade. como amigo. como alguém que está imbuído, também. em 
e'ncontrar os camínbos duradouros para o Pals. Esta-é a nossa von
tade. Este é o espírito. 

Pnmeiro, temos que realizar as mudanças administrativa e 
tributária para um encontro de contas. Após esgotar essa reforma, 
iremos reunir as Lideranças, os companheiros e a Nação para che
garmos a um consenso. Essas reformas tnl>utária e administrativa 
não são as melhores. mas são possíveis. Ainda há um ~scaldo. 
Precisamos encontrar o caminho para fechar o encontro de contas, 
Sei que esta Casa não vai se negar á aprovar o que for proposto 
pelo Governo; a votar com transparência, com clareza. Esse o ca
minho. Mas, no momento em que se estabelece emergência daqui, 
emergência de lá, além de íntroduzir mais um 1\mdo, para depois ir 
ao essencial, à parte substanúva, tomamo-nos-temerosos e respon
sáveis por atos perante a Nação, o que não é 'o melhor caminho. 

Sempre tenho sonhado este País, de-sae- a escõla. quando 
mcruno. ~·orno um pais emergente. Conrudo. vejo boje que esta
mos v!vt•ndo com emergencia. Não podemos pennitir que se trans
lnnue um Pais que SI..'ITlpre sonhara ser emergente num país de 
emergência. Não é por aí. Por isso. ~o:onclamo e trago a preocupa
ção no melhor dos sentidos para esta Casa. e sei que é o pensa
mente da maíoria. sem dtív1da alguma. 

O Sr. Romero Jucá · Pernutc-rne V. Ex" um aparte. nobre 
Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASILDO MALDANER · E c·om muito pra.rer yue 
ou~·o V. Ex•. Senador Rorncw Ju<:â. 

O Sr. Romero Jucá- Scnaúor Casildo Maldancr. quero re
ven.Ll~·•.u c ~·~·ll'l"l'O•Lu- a., rala\ i~~ Jç V. l·:x~. Temos v1viJo e. do 
tlkn.tn,, ucsw l'"·"''· J•:nun·::JJ,, >.1 .• ..!l'.t_\, ..:JtU-Lio.,·.i.,i P•lf ~.JUe passam 
.1 .. ~1unJ<.:tJ1tt'" ~w .. s Jl');ll'CS :n..;.J~ P•ll"!'l'S. ;1s: EstaJ,,s ma1s pobres
neste caso. induo os dJ. Reg~ão Nnrtç, ~em Júv1Ja alguma. a ex
rl'(."tativa LJUe tmbani\1<;, ~'DTI11.l C as<.! pnliu~·a. bem Ç\)n1(l a ';(lCted.a-

de braslleira. era de uma ampla rcfl,muyue 11 Presidente Fernando 
Hennque Curdoso e a sua equij)C têm a condi~·ão p<.)Hti..:a de cfe. 
tuar ou pelo menos de propor ao País. Essa é a obrigação do Prest
dente.lnfelizmente. o que temos vísto é l.[UC. como bem asseverou 
V, Ex•. o País tem-se surpreendiOO cflm propostas emcrgenciais. E 
a conúnuidade do planejamento do dia seguinte. CreiO que não po
demos concordar com isso. Quero dizer que infelizmente a pro
po-sta de reforma tributária e a questão da refonna administrativa 
não são o que esperávamos. Ê de fundamectal importância- e i~so 
foi dito nesta semana aqui - i.m.·Jusive para a Federação. que se 
procure encaminhar uma solução sistêrnica para o País. Não pode
mos viver a situação que estamos vivendo. O Governo não- está 
agindo da forma como esperamos. Goslana de referendar a ?ala
vras de V. ó;' __ e dizer da sua importância. 

O SR. CASILDO MALDANER- Fico grato ?'ia partió
pação de V. Ex•. Na verdade, Sr. Presidente, trago essa questão 
imbuído das melhores intenções e com o espírilO de querer o::olabo. 
rar. porque. com a experiência e com' as caminhadas todas. a sensi
bilidade política diz isso. E 'ejarn bem: o Fundo Social de Emer
gência diz que bã. uma parte para a saúde, enquanto tramita uma 
outra proposta aqui, também transitória. para a saúde. fazendo 
uma vint:.·ulaç.lo. 

Quer dizer. bâ duplit"iJ.aJcs. e isso nos pnxx:upa a todos. É 
para ser algo transitório. c aJ.JUtl\' que C para ser o defmitivo deixa· 
se meio de lado. I iá que se reunir. até no fim de semana. se o P,aiá
ClO da Alvorada está desocupado agora. se o Vire-Presidente não 
o ocupa. ou mesmo o Jaburu. mas é prec1~ chamar algumas lide
ranças. o Líder do Governo. que aí está. fsso par{!(.'e-rne ser funda
tnental. 

Vamos encontrar boas propostas. vamos criar um artesanato 
político de refotma, para que possamos enconu-ar um caminho. E 
no fim de tudo isso. se ainda ficarem. l'.Omu disse antes. alguns sal
dos. o que não é mais possível porque se esgotaram os prazos, etc. 
vamos criar um fu~odo transilório. para pcx:ier fechar as contas e o 
Pais andar. Agora. nunca devemos colocar na frente emergências. 
pois isso pega mal não só para nós. mas para o País. para o con
junto das nações vizinhas, além de pegar mal perante o mercado 
internacional. 

Essa é a preocupação que trago, Sr. Presidente. com muíta 
pureza e sinceridade. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex•me permite um aparte? 
O SR. CASILDO MALDANER · Ouço V. Ex• com IDllito 

prazer. 
O Sr. Ramez Tebet - Acompanho bem sua persistência 

com relação a esse tema· de muita envergadura. Realmente. é pre
ciso que as reformas sejam efetiva.mente reformas. Por exemplo, a 

... , tf: tf~.t Ju ,k <Jhede.::er a um sistema. A ficarmos asstm, 
,,;,~;t,,~ tr~hut.l!lllS tsolactamente. como os que V. E\• 

.,, •:.1: 'l umh1 S1"x.·1al de Emergência. o lmpnsto 'iObJc 
., . 1 ;!ü:h:t•tra para a saú.de . daqui a pouco '-'ada aso.;um·' 

), il'•"ll'~:-.t· t~o'ta I.[U'-' ter um tmposto c.orrespondeme. Ora. isso pt_l
,o~:, ;;,·nto• n.l,, ·:t•nuihui em nada para o avanço que pr('tcndemtlS 

~· \' ,thxJ.a L'l'm muita propriN.iade r1m~m 
.;.;,· •. 1t.'1,:· · ,k ··l.~·t!Jo;passivn", porque. em verdade. part:.·l·t· 

,, ,. .• ·,o~p:.· ,·~:J.m•'" :l.~'Uaniando as iniciativas do Pc11.ier Excl"Ull· 
·.i' tlk ..• n~~·~ l't~.u- assim. passivamente, sempre aguardand(• 

1 • ,,-.1' .:J~ l~.·io.; ~cja de imciat.iva do Poder L\r(,'utiv,>'' 
':' ~:~·· I ,·,.:.J .. LJ.:ntl. ,1 Cnngresso Nac10nal deve se ag1gamar ll('" 

, .• L ·.·n, ·IUL' ~<moar uma p<)S!Ção. tem que apre~cnLar kis de 
;,. , P•Xlt' ficar .1guardand~)~ EstanH'S aguan.iandll 

1 ':·••.' >1 t\•dt'r !:\e~·uu~~o) regulamente p<.lr let as emendas 
'L;~t;tt..~·l•lll.ll~ ~JUl' .!pr<'scntamos. Ora. de pode fa:rê-ln. assun 

,ltt~• ,, f.,_·.:;~:.ttJ.,,l t.1mhl·m. !:ntão. penso que, nmw esta. vamos 
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•i,· .. ; L'-liJll·•' ·l.t.•JPspassivo", e V. Ex• bem acenOJou. chamando o 
·,..:naJu a tt•spon,~ahilidade. Al.é vou adiantar um ponto a V. Ex•: 
~·'lll<l ~··,t.lnhl'i l.'studando modificações no Regimento I.ntemo da 
'- '.l' ,1 , •• ;,llf r~·n-;.aodtl 1.JU3! é a fórmula que devemOS apresentar 
, .... r.l -fUC do ·X'tltr.l fatos dessa gravidade aponta~ por V. Ex~ 
·iU.l'lhl à~ :t!'b ..:ujo pra:w é fixado constitucionalmente. como le1 
;l;u·ttJar~:t ,,u nMténa eleitoral. pt7r exemplo. A tramitação de um 
: .~, 'J'I·.· ,. ;cl •~.·rn ~l':.J ini<.:i<l na Câmara dos Deputados. Ora. se 
n:ltl ..1provam1us as mcldif~~:a\'ÕCS at.é o dia 3 de ourubro, elas não 
~~ntrari•' l'nl "tgor para as eleições municipais de 1996. Elas vão 
• hc:t!.:tr aqui de última hora. c então vão cobrar do Senado daRe
pUh!Jca uma postção: ou se aprova o que vem da Câmara. ou sere
JCJ!a. O Senado não vai poder emendar. Então. creio que deve ba· 
ver urna m(xiif!ca1,;ão. ou de::J.tro do RegiD;lento Interno da :ç~.ossa 
C.1:-:.·1. t~ atC constitucionalmecte, para que as modificações de de· 
r~m11nallas !eis. que têm pra20 marcado constirucionalmente. pos· 
.am . 1r ... t,m hastante antecedência para o Senado. para que possa· 
nhl'i I.'XL'!'l'JL.lr. l'fetrvamentc. (~papel que a Conc;titui<(âo reserva ao 
:.;L'D.tl.!,, JJ. Repúblir.:a." Meus-cumprimentos a V. Ex•. 

O SR. CASILDO MALDANER • incorporo seu aparte. 
.·m wu11J. b.,ma. ao meu pronunciamento, Senador Ramez Tebet. 

; : ·S\!S rrams. rw. verdade, fazem com que, muitas vezes. o Senado 
h:Jt•rnl filjue encurralado. como disse ontem à tarde, votando de 
1 r.~~adi!IHl. 

t.)uanto à ~estão das iniciativas, que V, Ex• levanta e suge· 
n:- por pane desta Casa. pm parte do P.:Kier Legislativo. não espe· 
~·.mJt) por parte Ju !:-~xccutivo. fico pensando que poderiamos to
<ll.u medidas nes~ sentido~ Todavia. às vezes. levantam-se pro
;o. •-.ta.~ Je-;~ nrdem. quer na parte da regulamentaçào ou outras 
:'r~'r<,sta<> mem1n nesse outro campo da reforma tributária e admr

·;: 1,u·:~a\ a. muitas vezes se não for em síntonia. é levado. é vendido 
.:nm u.,w 1magem. como uma atitude de rebeldia contta o Gover-
:1,'. 

r rata -se de algo apressado, com rebeldia ou coisa que o va
~1:1.. t' não se pretende isso. Quer-se algo em síntowa com o Poder 
Lxe<.·uti>·t) c a maioria desta Casa.. pelo menos para que funcioce. 
Parece-me que a pessoa rnats indicada desta Casa, sem dúvida ne
tlhuma. e o Líder do Governo para tomar a iniciativa. Prectsamos 
tnmar as provtdênctas. Não se pode'ficar assim: É possível amda 
que outro grupo de Senadores tome uma medida e diga: "sigam· 
me". E vamos tocar o baiCo para frente. · 

Temos que trazer isso para a Casa porque Votarmos emer · 
t!CnciJ. em primeiro plano e transformarinos o Pais em uma emer· 
~r.!r:l'Úl. p<"rm~rnente [e,.· a a uma idéia que nio pega bem. A cultura 
J.1 Bra<>1l não c;erve a tsso. Daqui a pouco vai-se entender que se 
'1ve numa eterna ilha de Saint Martin, t.a.1 qual aconteceu agora. 

!~"<'. ·l'll. .u .. nt·.~Jud<! f'llhltra. e essa é a 1déia que se vende. 
J."r,.,.~ :.n · 1 ,, ;•:·1a ·:.d.tmid.:tJe públi .. ·a. a idéia que se tem. a 1déia 
lt:t• ~t· ··r . 1: '!la em<"rgênl'la. ainda mais para 4 anos. 

I • •· ,,, •• r-.amo". Sr. Presidente. e _vau concluir. traba-
:! 1,u <'ltl , ,,,,, . ' · 'lut• .. e "(\IC. C pen.o.;<) ~ue a panic1pa.ção do Gover· 
,, , .\·:. \ ·'!"•'fll•' nt"ll' •: t'unJamental. principalmente a parte ec-Onô

. .,1. ,, .. , ·,;, •l:<liP., :J~~>hJW ~·pm J.:-; Lideranças desta Casa e com 
·• f, ·, •;Ji.!t ·..;o.;<~ ~ ••l•'lt'na! ~·· 'nln um todo para lfUC se vote. para que_ se 
·a~ t t'''" ·''I·"~Fl''l ;~Jnun!<>trali\'a, para que se esgote aquilo que é 
... ";I\•'" •n.·ltltll<!,, ,\ n•f•'lrn1a trihutá.ria. Esgotado issv. se ainda 

·~1., .ti !é·, '"1\•'J~··n~·ml.LjUl'T no l.".'imp<'l da saúde. guer no a~crtn de 
,ln!.l\ pat~L r'(·~·har fltl prl'ix.1m1, ann. é claro que esta Casa não vat 

,,. nt~\!;1:. \1" t'fll prmwtnl plano. prectsamos traçar um <:ammho 
i'am ,, l'aJ..;. { 1 mnm<..'nlt) C este; dcpots e t.arde. 

\iu11t', 'r'I1.io!::t.dll, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro S~mon)- Concedo a palavra 
;H) nohre Sl'D.lili)r Joel de Hollanda..(Pausa) 

O SR. I'RESIDEI''TE (Pedro Simon)- Concedo a palavra 
.lo nt•hre ')coador Rame7. Tebet. 

O ::;R. RAI\1EZ TEBET (PMDB-Mf. Pronuncia o seguin
te discurw. Sem revisão do orador.). Sr. Presidente. Srs. Senado
tes. h1lje. pt'ia manhã. esla Casa viveu um momento de glória. no 
meu enrenJer. porque homenageou a figura do inesquecível_Presi
dente Jus-:e!in~1 Kubitscbek de Oliveira. As homenagens poderiam 
ter <>t' esgotadt' ali. A-.:redito mesmo que. não fosse a envergadura 
dt' homenagcadú. cu não vottana aqui para juntar a mmha voz às 
que prestaram homenagens à memória do Presidente Juscelino 
Kuhitschek. como ouv1 aqu1. boje de manhã. verdadeiramente o 
fi'I;!'<>Hlente da esperança dos brasiJerros. o Presidente que entendeu 
<.jUe go" crnar e- levar esperança ao povo. mas levar a ;usta es-peran
ça. não vender ilusões. o Pres1dente que acreditou que um Pais 
L'om essa pujança e essa grandeza tem que ser governado por 
yuem tem 1déia desenvolvi.meotisui; o Presidente que tão bem en· 
L'arTl()U o espírito de conciliação nacional. 

M.ls. Sr. Presidente. levantei-me para. antes de entrar no as
<>untu a que o..JUero me referir, cumprimentar os quatro Senadores 
da República que falaram em nome desta Casa. Foi primoroso o 
discurso feito pek, pnmeiiO orador. Senador José Roberto ArrUda. 
que representa Rra.sílía. e. portanto, o Centro-Oeste. Na sua estei
ra. falou a Senadora J~rua Manse. Depois dela, os Senadores 
Mauro Mtranda e ValnmCampelo. -

Todos eles. acredito. interpretaram com felicidade o sentJ
mento do Senado da República. Falaram aquilo que queríamos fa

-lar. Quero. portanto. cumprimentá-los e deixar registrado. aqui. a 
minha palavra de louvor e de congratulações aos guatro dis1.-ursos 
pronum'!adüs pelos Senadores a que me referi. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. feito isso. volto ao as
sunto de ontem na esteira quase que do pronunciamento do meu 
querido Senado/Casildo Maldaner. Acho que realmente e_st.á. [1.1 

hora de fonal~;,:ermos a Federação brnsilerra. Entendo que n.a:o po
demos t.:orrer o risco de pa~armos a ser praticamente um Estado 
unitáno. 1.-omo disse ontem. E preciso resolver, de uma vez por to

das. as dívidas dos Estados. Não pcxiemos m31S ouvir que está di
fícil uma negcx·1ação da dívida dos Estados pOrque a União t:a_m· • 
bem deve. Então e necessário um pacto. é necessána uma unlão. é 
oecessána uma solução para a angústia dos Municípios e dos Esta
dos. 

E se estamos aqUI : e não vou falar mais do que cinco mmu
tos_- a reclamar providências de nossa parte e )X)r parte do Gover· 
no FederaL eu dlgo então. fazendo um apelo a esta Cas.a. que há 
um proJeto de resolução em tramitação. de autoria dos Senadores 
Humberto Lucena. Espe:rid.ião Amin e Pedro Simon. que visa ajl. 
u.ar um p..1uw as unidades da nossa Federação. reduzindo o per
çenruaJ que hoje os Estados brasileiros deixam para a União. En
tendo que é o mini mo que se pode fazer nesse momento. 

E tem como Relator. esse projeto de resoluçào. o Senador 
Carlos Bezerra. que representa o Estado de Mato Grosso. Vejam a 
gravidade da situação, e eu não tenho procuração para falar em 
nome desse Estado: o Governador Dante de O!íveira decretou mo
ratória nos salários dos servidores do Estado de Mato Grosso do 
l)ul. no afã de resolver o problema angustiante por que passa aque
le Estado. O que fez S. Ex•? Quem ganha mais de mil reais vai_ re
~·etx-r em parcelas. 

O:ra. se e essa a situação. {X)t' que não encontrarmos senslh1· 
!idade na área econômica do Governo? Por que o Senado da Re?ú· 
hlica não v(l{ar de imediato um projeto de resolução que pretende 
umcameote o quê? Pretende reduzir o percenrual do pagamento da 
amortização da dívida dos Estados com a União. 
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Digo que isso é mero paliativo. Sabem por quê? Porque 
esse percentual que se deixa hoje não diro..ii:rui a dívida., pois os ju
ros que se pagam são muito altos. Temos que encontrar uma solu
ção. A situação está angustiante. 

Discutimos. às vezeS.-esse assunto nos bastidores, em áreas 
responsáveis do Governo, e ouvimos a afiilWlção de que a União 
deve e quem vai pagar a dívida não é a União. Quero dizer que a 
União somos todos n6s. a União somos os mais de cinco miJ mu
nicípios que este País P:?Ssui. são os 27 Estados bra~ile~s. E-isso 
que constitui a União. E preciso haver um pacto de l!De(hato. Que 
se vejam os erros do passado, concordo. mas que não se resol':a _a 
situação por causa dOS erros do passado isso é de um absurdo I..Dl

gualável, porque não querer n:solver é não querer contribuir para a 
solução de um problema que está aí se agi~tando. 

Hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tivemos uma 
sessão solene enaltecendo o desenvolvimento. O povo brasileiro já 
está com saudade de uma política desenvolvimeor.ista. Diria mes
mo que o povo brasileU'o já e~á querendo conjug_ar os verbos 
"construir". "fa_zet' e 1 'reali:Mt'. E precisO estar atento a esses pro
blemas! 

A imensidão territorial deste País não recomenda apenas o 
aspecto negativo de estarmos constantemente relegando realizaçõ
es em favor do povo. Por causa das dívidas é que os Municipios e 
os Estados estão atolados! 

Vamos ajudar a resolver o problema! Como podemos fazê
lo? Dizendo que não vamos aj.uiar os Estados e _os Municípios? 
Ou devemos fazer um pacto. com a Uniio chamando os Estados? 
Vamos votar esse projeto de resolução. porque, com isso, não se 
pode falar que se está beneficiando o mais rico. que São Paulo ne
gaceia na hora que deve! Com isso, estaremos ajudando todos os 
Estados da Federação brasileira, do menor ao maior, do mais rico 

·ao mais pobre: todos estarão contemplados com esse projeto de re
solução. que é da autoria - volto a repetir- dos eminentes Senado
res Pedro Simon. Esperidião Attrin e Humberto Lucena. 

O Sr. Romero Jucá- Permita-me V. Ex•um aparte? 
O SR. RAMEZ TEBilT ·Concedo o apane a V.Ex'. 
O Sr. Romero Jucá - Secador Ramez Tebet, gostaria ape

nas de apoiar as palavras de V. Ex•, quando pede urgén~ para a 
apreciação-desse projeto de resolução que está em tramitação nesta 
Casa. Sem dúvida alguma, V. Ex• .tem razão ~m pedir urgência 
para essa questão e, também. dar um exemplo. Ontem. em Rorai
ma. o Prefeito dó MuniCíPíõ de BonfliD fechou as penas da Prefei
tura Munidpal, mandou os funcionários para caSa, e não sabe 
quando voltará a trabalhar. Então, esse é um. quadro que reforça a 
posição do Estadõ ào Mato GrossO. E assim. -pelo Norte. pelo Nor
deste e pelo Centro-Oeste. principalmente, o quadro é de extrema 
urgencia e de extrema gravidade. E sem dúvida ncinhuma oõs te
mos aqui um insaumento. De5'iC prOjeto de- fesolução. que pode 

pelo menos diminuir um pouco essa dificuldade. E. pnrta.n!\), a~.·h11 

que nós temos que cerrar fileiras e tentar o ma1s- rápl(~á ~lSSive! 
aprovar esse projeto. V. Ex~ está de parabéns. 

O SR. RAMEZ TEBET · Obrigado: Eu vou até me pcrrm
tt.r aqui, Senador Romero Jucá, aproveiw o seu aparte para di7.er 
que temos ouvido falar em concordata e falência de empresas. mas 
agora a ponto de se fazer esse reconhecimeD:tn. E não é só uma 
prefeitura _do Estado de V. Ex•. não. De vez em quandn. lcm nas 
páginas dos jornais que determinado prefeito resolveu cerrar as 
portas da prefeitura porque não tem dinheiro para nada. c a situa· 
<t·ão lá é grave. 

Ora. s_e_ vamos argumentar isso e ouvir como resptlsta '-JUt:" a 
culpa é do próprio mumctpio. n.ão resolveremos nunca ns assUn!t1<; 
deste País. 

Cbegam a oferecer aeroporto como garantia de dívJ,:4. Eu 
nu oca vi isso: um Estado Cfa FeOeração brasileira oferecer aáopor
to. E falo de um Estado que tem um governador de primeira gran
deza. um governador que eu conheço. que os senhores c_oo.hecem e 
que passou por esta Casa. que é() Sr. Mário Covas. Sem desprezar 
nenhum outro governador da Federação brasileira, mas é porque 
partiu dele a idéia de_oferecer um aeroporto que recebe aviões do 
mundo inteiro como garantia de dívida. para poder abrir o seu es
tabelecimento bancário, para resolver o problema das dívidas do 
Estado da Federação brasileira que S. Ex~ governa. que é o Estado 
de São Paulo. Isso é muito grave. 

Não vai aqui nenhuma crítica ao Governador, pelo contrá
rio. Tenho acompanhado pela imprensa a sua luta pertinaz para re
solver os problemas de São Paulo. o seu diálogo com o Governo 
Federal. mas chegar ao ponto de oferecer um aeroporto come:.- ga
rantia de dívida! Será que isso paga conta? Será que aeroporto é 
negociável, tem liquidez para pagar contas? 

Não estou aqui falando por-São Paulo - quem sou eU para 
falar por São Paulo-. estou querendo falar pelos Estados da Fede

- ração brasileira. que precisam sair da situação em que se encon
tram. 

Não há ootra salda, a solução passa por um pacto, jXit um 
entendimento. E esse entendimento passa por algumas soluções de 
ooiem prática, como o projeto de resolução de autoria dos Senado
res Pedro Simon, Esperidião Am.in e Humberto Lucena que atenua 
as conseqüências do problema. Já é um passo a ser dado. 

O Sr. Romeu Tuma ·Permite V. Ex• um aparte'? 
O SR. RAMEZ TEBilT ·Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Romeu Tuma • Senador Ramez Tebet, é bastante 

triste perce~ a angústia que V. Ex~ traz em suas palavras.~ Não 
são pala~ de entusiasmo, mas de tristeza- são quase como uma 
oração. E muito triste ver o meu Estado citado como exemplo es
drúxulo ao ofereçer um aeroporto como dação para cobrir uma dí
vida g~rada pelos juros .exagerados que o Governo Federal cobra 
dos Governos Estaduais. Um débito de um bilhão passa a ser de 
doze bilhões por causa dQS juros calculados, juros sobre juros. E 
essa atitude do Governador _Mário Covas demonstra o seu deses
pero ao tentar resolver a siOJação aflitiva em que se encontta o 
Banco do Estado de São Paulo - o BANESPA - que tem história e . 
tradição até na formação da cidadania do meu Estado. Ao ver-se 
sob pressão, o Governador do meu Estado ofereceU o que estava à 
sua frente para tentar resolver esse problema tão angustiante - a dí
vida do Estado para com o BANESPA. Concordo, em todas aspa
lavras, C\,)ID a sua angústia. mas tenho a esperança de que esse pro
jeto de resolução seja aprovado para que os Estados. livres dessa 
dívida. possam oferecer melhores condições de vida aos seus cida
dãos. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Romeu Tuma. agra_deço 
o aparte de V. Ex~. O meu estado de eSpínto é tal que, às Vezes. 

pareço ingénuo. Mas o que me custa confessar ingenuidade, não é 
mesmo? Acho que não há nada. de mais. Afmal de contas, venho 
de um Estado pequeno · Maw Grosso do Sul., que está pagando 
fotha de pessoal com dinheiro emprestado de- estabelecimentos 
bancários. porque não está arrecada.cdo. Nem se pcxie dizer que no 
meu Estado é a folha de pagamento a responsável pela dívida do 
Estado. Não!~ Ela nãn alcança os 60% previstos no projeto da De
putada Rita Cél.mala, que tem três anos para ser cumprido. A dívida 
do meu Estado é herança de outros Governos. 

Pode parecer ingenuidade, mas não entendo como um poder 
público cobra juros altos de um outro poder público' Por que não 
se diminui um pouco a taxa de juros cobrada? Por que não se am
plia um pouquinho o pralO·: Por que não se reduz o percenrual co-



182 

brado. como estabelece o projeto de resolução ao qual me referi? 
Ficaremos retardando a votação desse projeto ou haverá milagres 
para pagar a conta? Não acredite. 

No meu Estado há dificuldades. deve ser assim nos Estados 
dos Senadores Casüdo Maldaner e Pedro Simon. O Rio Grande do 
Sul também possui vocação agrícola e pecuária. Encontrando-se a 
agricultura com seus preços baixos, como o Estado irá aumentar a 
sua receita? Realmente, a situação é difícil. 

Por isso. pelo s-egundo dia consecutivo, volto a esse assunto 
e pretendo voltar sempre a ele até que se encoatre uma solução 
para os Estados e Mun.ictpios. Não com a ilusão de que as minhas 
palavras possam aparentar que os Estados e Municípios não te
nham a sua parcela de responsabilidade cu a culpa. Não! Eles têm. 
!\.ias, aqui. estamos fazendo uma legislação para solucionar pro
blemas como esse projeto de autoria da Depltada Rita Camata, 
que limita em 60% o gasto com pessoal e outras despesas. Esse 
proje[O visa resolver a situação atual que é grave. Também temos 
que lutar com todas ãs nossas força_s para que o PiaDo Real tenha 
sucesso; para que o plano àe estabilidade econômica realmente 
seja um plano duradouro. 

O Sr. Casildo Maldaner. V. Ex• permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. RAMEZ TEBET · OuÇo V. Ex•. nobre Senador Ca· 
sildo Maldaner. 

O Sr. Ca.sildo Maklaner . Cumprimento V~ Ex• e compar
tilho seu pensamento pela preocupação que esposa: o fortaleci
mento do princípio federativo. Vivemos num sistema federativo; o 
contrário. como diz V. Ex•, sena um Estado unitário. Não é isso 
_que se quer. Há um projeto de resolução dos ilustres Senadores 
mencionados, representantes d~sta Casa, que virá., se aprovado, 
aliviar um pouco ou. pelo menos, desafogar os problemas que a 
Nação vive neste momento. Quando se implantou o Plano Real no 
País. houve uma reação. Essa rea:Ção ao Plano causou uma queda 
na arrecadação do empresariado, do setor produtivo. Essa é reali
dade. Os Estados e os Munidpios estão arcando com uma queda 
de arrecadação por· causa da compensação que existe na estabiliza
ção do Plano. Então; teria de haver. de certo·modo, um "fundo de 
compensação", porque os Estados, os Municípios; a Nação· aderi
ram ao Plano. deram a mão à palmatória. Hoove uma queda na ar
recadação. uma perda. um empobrecimento generalizado. É uma 
lei da FísiCa: para toda ação há uma reação. Por isso é necessário 
haver uma compensação. Qual é a compensação no momento? É 
esse projeto de resolução que V. Ex• está defCndendo. Deu-se um 
choque na Nação e este choque no meu Estado foi de 220 volts; 
em outros. de 110 volts. Se se ultrapassar essa voltagem, a resis
tência nà.o aguenta. Temos que medir a resistência possível ao 
choque .. E tssõ o que V. Ex • está defendendo nesta tarde. Deseja
mos que a Nação conviva harmoniosamente, embora sofrendo, 
mas esperamos que tnd.()S JUntOS possamos reativar a economia e 
que o princípio federat1vÕ riãO.seja maculadO. É isso o ·que Clefende 

V. Ex•. Por Jss.u. c.om mun.a huara. compartilho do pensamento de 
V. Ex• na urde de bo .. :qe. 

O SR. RAMEZ TEBET . Muito obrigado. Senador Casil· 
do Maldaner. Fíco muito grato pela contribuição que o seu aparte 
trouxe a? n:eu modesto pronunciamento, que vou encerrar na ple
na cocvJcçao de que v .:unos acabar solucionando esse problema 
dentro do espírito que V. &• acaboo de mencionar: dentro do 
princípio da harmonia. força de vontade. equilíbrio e, sobretudo. 
vontade de acertar. Ninguém pode se cv~xa.r nos pincaros. achar 
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que só ele sabe. Governo somos lodos nós. Governo é o EXecuti
vo, é o Legislativo. é o Judiciário. e o Senado Federal tém respon
sab~dade nisso. O clamor dos representantes do povo tem que ser 
OUVIdo. 

Com essa esperança. Sr. Presidente. Srs e Srs. SenaCI.Ores. 
encerro o meu pronunciamento, agradecendo a atenção dos com
panheiros que aqui se encontram. 

Muito obrigado._ 

_o SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente. peço a palavra 
pela Liderança do PR... . 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon). V. Ex•é o pr6ximo 
orador a ser chamado. Como orador inscrito, V. Ex• terá mais tem
po do que como Líder. O que prefere V. Ex•? 

O SR. ROMERO JUCÁ · Pref= falar como Lid~;. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) . Tem V. Ex• a pala· 
vra, como Líder. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PfL-RR. Como Líder. Pronun
cia o seguinte disrurso. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente. 
Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de juntar a palavra do PFL àS ho
menagens prestadas ao ex-Presidente Juscelino Kubítscbek. Na 
sessão boje de manhã. como foi dito aqui, ilustres Senadores traça

-ram o perftl do ex-fusidente e falaram sobre seu trabalho, sua li
nha de ação, sua capacidade de desenvolvimentO, de relaciona
mento e de pacificação do Pais. Nesse momento, meu Pa:rticio . o 
Partido da Frente Liberal - associa-se às homenagens aqui presta
das. O ex-Presidente Ju-scelino Kubitscbek é mais do que um-sím
bolo; é um exemPlo a ser seguido no momento em que vivemos 
tantas dificuldades. como foi historiado aqui pelos Senadores Ca· _ 
sildo Mald.aner, Ramez Tebet. por mim e tantos outros. Se o Bi-a.sil 
vive momentos de dificuldade, se o Brasil vive momentos de de
sespe_ran~. é importante seguir os grandes exemplos e procurar, 
na cnse. a saída para o desenvolvimento socia1 e eConômico. --

Gostaria também. como Líder. de falar sobre uma questão 
que está afligindo grande parte dos municípios brasileiro5 e de fa
zer um apelo à Secretaria do T esomo Nacional, ao Ministério da 
Fazenda. ao Ministro Pedro Mãlan e ao pr6l:rio Presidente da Re
pública, porque, por conta de má lnterpretação da. ID.sUução Nor
mativa n° 2, da Secretaria do Tesooro Nacional. alguns Ministérios 
estão considerando alguns municípios inadimplentes. Mais de qui
nhentos municípios estão nessa situação-perante o SIAA e. por
tanto, proibidos de receber recursos do Governo Federal, simples
mente porque na época em que a iiifla.ção era de 30. 40% ao mês, 
eles receberam recursos do Governo Federal e não puderam. em 
vtrtude da espiral inflacionária,. exe.çutar na sua tctalidade o objeto 
dos coovênios. Os municipios receberam recursos defasados e, de
vido a isso. não puderam executar os projetas previstos. 

É ilDJX'I1aD.t.e dizer que esses mesmos municípios demons
trar:un nas prestações de conta que a redução do objeto deveu-se, 
bastcamente. à inflação. infelizmente. alguns Minístérios estâo in
terpretando a Instrução Normativa ao pé da letra. e não estão aca
tan?" o demonstrativo do cálculo da espiral inflacionária. Por isSO. 
mars de qumhcntos municípios. hoje. estào impedidos de receber 
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recursos para a merenda escolar, para a saúde, a educação e outxas 
áreas importantes. 

Quero hoje. oeste plenário, fazer um apelo aO-GovetDo Fe
deral, à Secretaria do Tes:ooro. à Secretaria Federal de Controle do 
Tesouro Nacional e também ao Tribunal de Con[a.S da União no 
sentido de que revejam essa questão, que passem instruções claras 
e precisas aos lvfi.nistérios~ a fim de acabar com essa má interpreta
ção, que está prejudicando não só os prefeitos, mas sobrewdO a 
população. 

Eu gostaria de apelar para o Governo Federal e para o Pre-
sidente da República, para que providências sejam tomadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Coin a palavra o 

Senador Esperidião Amin, que disporá de cinqUenta minutos. 
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Sr. Presidente, como não 

vou usar da palavra, quero congran.Ilar- me com a Presidência da 
Casa que está tão bem representada por V. Ex•. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Concedo a palavra 
ao Senador Roberto Requião. (Pausa.) -

Com a palavra o Senador Ney Suassuna. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadan:s (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Joel de Hollanda, que disporá de 

cinqüenta m.imJtos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PB. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srts e S:rn. Senadores. _o Brasil, 
comparativamente à maioria dos chamados destinos turísticos, 
reúne um conjunto de atrativos tão diversificados que, se forem in
teligentememe aproveitados. nos transfotmario em uma grande 
polênc~ em termos de oferta de atrações turísticas. 

E verdade que já não podemos mais nos emba.lar ao som do 
ttfanismo do cancioneiro ingênuo que nos anos quarenta cantava 
as maravilhas de um Brasil edênico, onde o ''rio-mar, o sol de ouro 
e o céu de anil" gar.mtiam ser aqui o próprio paraíso universal. 

Mas, se não somos o paraiso que pensávamos ser, somos 
um dos poucos países do mundo capazes de oferecer ao turista 
uma rica variedades de paisagens e de atrativos grandemente di
versificados. 

Um privilégio que leva os técnicos em turismo a afumarem 
ser imensamente difícil, se não impossível, encontrar no planeta 
outro destino turistico tio rico e tão versátil quantO no Brasil. 

Capaz--de oferecer -produtos tão atraentes aos turistas de 
qualquer lugar do mundo, o Brasil parece, conbldo, ignomr o po
tencial gue representa esse invejável património. 

À falta de um plano global capaz de ~over o desenvol
vimento das atividades tuósticas, ficamás -à margem de um pm
cesso que em todo o mundo produz riqueza, ao gerar empregos, 
divisas e prestígio. - -

Desperdiçamos recursos com a mesma i:rresponsabilidade 
cOill que deixamos passar a excepcional oportunida~ de alçar o 
País aos primeiros lu~s do blrismo mundial mesmo sabendo 
que em negócio as oportunidades valem tari.to quantO o _capitaL 

Desde o ftm da última Grande Guerra. a bumanjdade vive 
um doo mais longos períodos de paz de sua história. ainda que, 
nesses últimos 50 anos. tenhamos sido pródigos em conflitos loca
lizAdos. 

Mas nenhum desses conflitos localizados nos atingiu direta
mente, o que comprova. mais uma vez, sermos um País privilegia
do, porque dispomos do privilégio da paz. como uma realidade co
tidiana., cenário inipfescindível para o turiSmo -prosperar. 

Não foi, portanto, por um acaso que o turismo no tDDndo s6 
se desenvolveu a partir de 1945, oo seja, depois do fiiD da Segun
da Grande Guerra. Mais que o desenvolvimento do sistema do 

transporte aéreo e da elevação de receia dos habitantes dos princi
pais mercados emissores, foi a paz que propiciou e propicia o am
plo desenvolvimento da atividade OJ:ristica em todo o mundo. 

Um desenvolvimento que se tem caracterizado pelo aumen
to da taXa de gasto por viagem per capita, apesar da diminuição 
da taxa de crescimento da atividade. 

Isso significa que o mercado se amplia e se fortalece, mes
mo que a atividade ttlristica mundial tenha reduzido o seu ritmo de 
crescimento nos últimos 40 anos. 

A despeito de haver um mercado internacional em franca 
expansão, o Brasil se comporta, contudo, como se não dispusesse 
de- atrativos capazes de conquistar uma parte importante desse 
mesmo mercado. 

É preciso que tomemOs consciênClã-dC qUe o Brasil pode 
ser um dos principais destinos do turismo internacional. jã que dis
põe de uma oferta diversificida que poucos países conseguem reu-
nir. 

É prec-iso recuperar o tempo ·perdido e inVestir no turismo 
como uma das nossas principais fontes de recur..o, com tal empe
nho e de tal modo que se possa dizer um dia que o Brasil viveu o 
ciclo do turismo, no fmal do século XX, do mesmo modo como 
vivera ·em ootros tempos- os ciclos do pau-brasil, da cana-de-açú
car, do ouro ou do_ café. 

Para isso é fundamental que, em primeiríssimo lugar. to_~· 
mos consciência das riquezas que temos. 

De fato. o Brasil p:xie--se vangloriar de pOOer oferecer ao 
blrista internacional a opção do ecottlrismo em uma extensa varie
dade de praias selvagens ou no con.ção da maior floresta tropical 
do mundo ou, ainda, no imenso santuário do Pantanal mato-gros
sense. 

Poucos são os lugares que a tudo ísso podem acrescentai al
guns dos maiores rios e quedas dágua do mundo. 

O Brasil ainda pode oferecer uma imensa variedade de 
praias tropicais eni centn;>s urbanos de grande, pequeno e médio 
porte, com tal variedade e beleza, como em poucos lugares no 
mundo se v~. 

Dispom.os ainda de alguns dos maiores centros de encontros 
e de compras de todo o continente, em modernas e dinâmicas me
trópoles. Temos uma capital que é símbolo da ousadia arquitetôni
ca e da criatividade urbanística. que marcou os anos sessenta. mas 
temos também um imenso patrimônio de riquezas barrocas preser· 
vadas em cidades inteiras, como em poucos lugares no mundo. 

E, como se não bastasse, temos a exótica riqueza de um fol
clore que alimenta as maiores festas populares do mundo: o Car
naval em quase todo o Brasil e o SãD João em quase todo o Nor
deste.-

Uma situação tão pouco comum que, para os especialistas 
em turismo, o Brasil rt:presenta. de fato, um privilegiado destino 
turistico a of~r um conjunto de produtos tão variados e diver· 

· sificados que se toma pmticamente impossível. mesmo a esses_ es
pecialistas, definir o que seja o típico produto turístico brasileiro. 
- - Segundo esses especialistas. o que caracteriza o prcxfuto tu
rístico brasileiro é ainda. a sua "diferença", pois a floresta tropíCal 
da Malásia., por exemplo. não tem os igarapés da nossa Amazônia, 
as Cataratas de Vicloria são menos exiensas que as Cataratas âo 
Iguaçu e as praias do nosso Nordeste: são mais arenosas e mais 
amplas que as praias de Samoo.. 

Se fosse possível defmir claramente esse prcxhlto, di.riamos 
apenas que os principais componentes do que poderia ser o típico 
produto brasileiro de ttlrismo são a riqueza. a versatilidade e o am
plo espectro de atrativos nattlrais e artificiais que temos a oferecer. 

_Temos um patri~o invejável, mas, infelizmente, explo
ramos muito mal esse património. Apesar de tudo o que podemos 
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ofertar. o Brasil não consegue se inscrever entre os 'dez principais 
destinos de nenhum dos oito principais países emissores do mun
do. 

É preciso reagir! É preciso ag:ir1 
É preciso investir, mas é imperioso que se faça com a máxi

ma urgência. 
Precisamos investir na melhoria de nossa infr:a-estruwra ho.. 

teleira e todo o seu equipamen[O. E um tal investimento não se im
provisa. 

Não podemos continuar improvisando tampouco na prepa
ração de pessoal especializado, tarefa que requer te!Dp.). Ninguém 
mais desconhece a importância do fator humano na del.etminação 
da qualidade da prestação de serviços, inclusive os de b.lrismo. Sa
bemos todos que o sucesso de qualquer empreendimento exige 
competência profiSSíonal. 

Do ponto de vista político, é Preciso que se defm3 a ativida
de turística coniO-uma prioridade nacional e não apenas como u~ 
atividade periférica. ainda que reconhecidamente i}nportante. E 
fundamental que se iome a decísão de fazer do tUrismo a nossa 
principal fonte de renda. porque o País perri:Uti qúe--iSso seja feito. 

E se isso é verdadeiro para o Brasil, mais verdadeiro ainda 
se loma para o Nordeste. 

A t.Iadiciooal hospitalidade nordestina é um capital ainda 
pouco explorado pelo Brasil. Uma cultura receptiva ao estrn.ngeiro 
é uma culrura receptiva ao turisi:ilo. 

As praias nordestinas precisam ser melhor divulgadas inter· 
namente e junto aos países limítrofes, para que o fluxo de turistas, 
principalmente argentinos, não seja apenas o resultado das oscila
ções do câmbio. 

A estabilidade da economia nos peroiíte- esperar por um 
maior afluxo de visitantes nacionãis io Nordeste. mas já temos 

·plenas condições de fazer crescer também a presença do turista es
trangeiro entre nós. O Brasil dispõe boje de uma rede de equipa
mentos e_ serviços capaz de, quantitativa e qualitativamente, SU})Ol'· 

tar o crescimento do fluxo turísticO, principalmente se distribuído 
ao longo de todo o ano. 

Para isso pcdemos promover, por exemplo, a implantação 
de novas linhas aéreas regulares que ponham o Nordeste brasileiro 
em contato direto com a Alemanha, a Holanda, a F~ o Reino 
Unido, a Espanha. a Itália e o Japão. países que,junt.O com os Es
tados Unidos. são os principais emissores no mercado nuistico da 
atualidade. 

Para atrair o interesse do blrista da Europa Ocidental, do Ja
pão e dos emergentes Tigres Asiáticos, tereD19S que recorrer a uma 
política promocional mais agressiva c a uma nova regulamentação 
que incentive o uso dos vôos cbarter. 

Não se justifica que o BraSil não consiga atr.iir mais de dois 
milhões de turistas estrangeiros ao ano - seu melhor desempenho, 
alcançado em 1986 --.perdendo, em tennos mundiais, para desti
nos como Guadalupe, Martinica, Macau, IIbas Reunião e Maldi
vas, para citar apenas os mais gritan.tes. 

Temos mais a oferecer, mas precisamos nos organizar para 
melhor ofertar. 

Os especíalistas sinalizam para a necessidade de melhoria 
de alguns servtços pjblicos de especial intere55e turístico. que vão 
desde o desafio de garantir a segurança pública em alguns grandes 
centros urbanos, como é o caso do Rio de Janeiro, até medidas 
muito menos desafiantes, cOCJo a melhoria dos serviços de táxi,. de 
sinalização turlstica e limpeza pública. -

A má qu~dade dos serviços de táxi, a precária ou inexis
tente sinalização turistica e a sujeiril das ruas foram os principais 
motivos de insatisfação dos turistas internacionais que nos visita
ram nos últimos anos. 

Por outro lado, precisamos recuperar alguns mecanismos 
que promoveram o crescimeiU.o qualitativo e quantitativo dos 
meios de hospedagem nas décadas de setenta e oitenta. visando 
agora uma maior diversificação·da oferta-de ootros tipos de botei 
que nào apenas os hotéis convencionais, aumentando-se a implan
tação de resorts, lodges, apart-botéis e outros meios de hospeda
gem, inclusive aqueles voltados ao atendimento do emergente tu
rismo ecológico. E nesse ponto o Brasil tem tudo para ser um dos 
grandes centros de recepção mundiaL 

Somente no Nordeste, podemos oferecer, já boje. as opções 
magnificas de ilhas como as de Santo Aleixo ou de Fernando de 
Noronha. para ficarmos em exemplos tipicamente pernamOOcanos. 

Dispondo da maior floresta tropical do mundo, banhada 
pela maior concentração de água doce do planeta. tendo no Panta
nal um dos maiores criatórios naturais de aves. répteis e mamífe
ros selvagens de todo o mundo, não é possível que fiquemos à 
margem de Uma tendência mundial que privilegiará daqui em 
dianLe tal modalidade de turismo. · 

Na avaliação do próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso, "o ecowrismo é um novo produto turístico de real potencial 
econômico-socia.l e seu desenvolvimemo propiciará a divulgação 
do nosso património ambiental aos cidadãos brasileiros e, t.ambém. 
de outras nações que queiram conhecê-lo e conosco compaitilbá
lo". 

Isso nos permite esperai deste Governo uma ação mais efe
tiva cm apoio às atividades do turismo, pois é isso que espera a 
iniciativa privada que, de há muito, já entendeu que está no turis· 
mo uma das saídás mais fáceis, mais simples e menos onerosas 
-para o pleno desenvolvimento do Brasil. 

Isso se aplica igualmente ao Nordeste. onde a falta de um 
plano regional de desenvolvimento turistico impede que se conso
lide ainda mais a sua vocação de grande centro receptor do turis
mo nacional e internacional. já que concentra um conjunto de !U-ra
tivos com um larg'"o espectro de oferta de alojamentos e serviços. 

Desde que haja aJXlio e decisão política, pcdemos ampliar 
ainda mais nossa oferta rurlstica. 

Temos a convicção de que o turismo pede ser o grande ca
talisador para o pleno desenvolvimento da economia naciooal, se 
as políticas governamentais vierem a reconhecer a importância da ~ 
indústria do turismo. as suas possibilidades e o seu potencial. 

O Brasil tem amplas condições de se ftrmar como uni dos 
maiores des_tinos turisticos do mundo, se resolvermos adotar p:>lí
ticas responsáveis para a expansão dos mercados e a eliminação 
das barreiras que impedem o nosso crescimento. 

O Nordeste ainda tem muito a construir no caminho de uma 
indústria turistica inteligente e compensadora. 

No dia cm que isso for feito. haverá uma resposta imediata 
por parte do setor privado. sempre ávido na procura de novas 
oporrunidades que impliquem geração de riqueza e criação de em
prego para o povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon} . Os Srs. Senadores 

Odacir Soares, Lúcio Alcântara e Esperidião Amin enviaram dis
cursos à Mesa para ~m publicados na forma do disposto no art.. 
203 do RegimentO Interno. 

S. Ex'> setio atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL.RQ}. Sr. Presidente. St's 

e Srs: Senadores, veio-me às mãos, encaminhada por deferência da 
CNBB, cópia de: oporn.míssimo artigo da lavra do ilustrado Car
deal Primaz- do Brasil e Presidente da Confefêridã. Nacional dos 
Bispos, Dom Lucas Moreixa Neves, intitulado "A VIDA. NÃQI". 
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Pela profundidade dos _conceitos nele emitidos e pela palpi~ 
tantt!' atualidade da temática nele versada. rendo-me ao í.tlstiganle 
t!nsejo de comentá-lo. boje. nesta Tribuna. ______________ _ 

Faço-o_, além do mais. porque as informações repassadas na 
ciLada matéria e os argumentos nela desenvolvidos podem favore
cer o aprofundamento dos debates travados nesta Casa.. com vistas 
à votação da Ie1 das patentes e ao aclaramento dos aspectos suma-
mente polêmicos nela contidos. • 

A gmsa de mtrodução à abordagem de "A VIDA, NAO!", 
Sua Eminência põe ao nosso alcance duas informações de inques
tionável importância. colhidas ambas em revistas européias de alto 
conceito. 

A primeira delas diz respeito à tomada de posição dos líde
res de cerca de 90 Igrejas e/ou grupos relíg10s0s D.orte-america.nos, 
expressando clara oposição à concessão de patentes sobie genes 
animais e humanos. células. órgãos e embriões engenheirados, isto 
é. modificados mediante sofisticados procesSos biotecnológicos. 

A segunda informação extraída de uma nota da ONG espa
nhola Grain (Genetic·Resources Action IntemationaT) dá-nos con
ta de que. no dia I 0 de março próximo passado, _o Parlamento Eu
I'opeu. em decisão memorável tomada após sete anos de discussão. 
denubou o decreto sobre "a proteção legal às invenções biotecno
lógicas", proposto pela União Européia. 

O eminerite articulista vale-se desses posicionamentos con
vergentes, para introduzir seus leitores na percepção da alta com
plexidade da matéria concernente à "lei de patentes". É que, nela, 
aduz Sua Eminência: 

" existe uma inegável dimensão ético-moral e re
ligiosa, que não pcxie ser desdenhada. O Parlamento de 
Estrasburgo olhou mais o aspecto político. Mas há ou
tros aspectos mais. desde o semântico (a clara distinção 
que há entre invenção e descoberta e o verdadeiro con
ceito de m.icroorganismo) até o direito intemaciooal (o 
direito que tem um país. mesmo terceiro~mundista e po
bre. de rutelar a própria biodiversidade e de poder usá-la 
para os seus próprios interesses e não premido por for
mas neoc:olonialistas em beneficio de_outros países)." 

Após referir-se às múltiplas dimensões que configuram os 
agudos problemas ligados à questão.da propri~de industrial e da 
conseqüente legislação -sobre os limites do direito de patenteamen
to. assim p.:mdera o sábio prelado: 

" Não é nada desprezível. antes, pode ter inquie
tantes consequências. a diferença entre invenção e des
cobena. É justo e narural, sobretudo em uma cultura 
como a nossa na qual têm grande relevo a indústria e as 
relações industriais. promOver e defender os direitos de
invenção. É justo coibir qualquer tipo de "pirataria" in
dustrial. Receio, porém. que. pronunciada por um Esta
do _contra outro, esta se tome uma palavra mágica. desti
nada. a legitimar toda sorte de pressões em favor de uma 
"proteção da propriedade industrial" votada no Congres
so a t<Xlo vapor. Acrescento, com muita convicção. que. 
contra a "pirataria". vale proteger as invenções, obra do 
engenho. arte e criatividade humanos. Mas não vale cha
mar invenção e simples descoberta de algumas forças e 
leis da nawreza. i..ostrumentalizadas pelo homem e. con
sequentemente, colocadas a serviço de interesses comer
ciais de pessoas ou grupos." 

Na verdade, para o ilustrado articulista, a distinção entre in
venção e descoberta têm conseqüências que transcendem a sim
ples questão legal. Em última análise entra em ;ogo a questãq_ da 

vida que, no pensamento de João Paulo II. cumpre respeitar_,_con
Sideiar sagrada e insusceptível de ser manipulada. riem mesnlo sob 
o pretexto da ciência e do progresso tecno!Óg.ICO. 

Essa postura de profundo respeito a vida, não decorre ex
clusivamente de uma consideração ditada pela fé religiosa. mas 
também de amplos e altíssimos interesses nos quats está 1mplicada 
a pessoa humana, conseqUentemente toda a sociedade dos bomens. 

É aqui que, Dom Lucas, aduzmdo declarações de líderes re
ligiosos de variadas vertentes, destaca o absurdo que ressuma da 
pretensão dos que intentam patentear as f onnas de vida surgidas 
das manipulações de cientistas e engenheiros genéttcos. Com efet
to, ressalta Sua Eminência: 

"-Os Uderes religiosos de que falt'i acima. muito 
diversos entre eles. desde os maJS '1iberats" (sem exclutr 
os que até caíram em ceno agnosticismo) até os mais 
''conservadores'', contando também judeus.muçulmanos 
e budiscas, assestam_ sua;;, interpelações e mntestações 
contra o ''Escritório de Patentes", o oual -diz o comuni
cadow "ao reduzir todas as formas de ·vida à categoria de 
invenç(')es humanas, de fato desafiam a antiga e perene 
crença de que a vida é criação de Deus". E mais: "Se se 
permíte aos cientistas e aos laboratórios· biotecnológicos 
patentear toda forma de vida. isto resulta.rá no triuit.fo fi
nal dos valores mercadológicos sobre os valores do espí.
rito, da razão e da fé". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores 
Acredito que não apenas os homens de fé, mas. também. to

.Pas as pessoas sensatas que prezam os valores humanos. sobrerudo 
os valores do espírito e da razão. hão de estar acordes com as colo-
cações de Dom Lucas. ___ _ 

Ouso admitir. inclusive, que a grande maioria dos senadores 
que muito em breve irão votar a chamada '1ei das patentes" estará 
de acordo com o~ cinco itens que consutuem o fecho concluSIVO 
do artigÕ de Sua Eminência.. cujo teor tenho a satisfação de repro
duzir abaixo: 

" Neste terreno de extrema deLicadeza. algumas coisãS de
vem ficar claras: 

- que um Estado não tem direito de exigir de outro EsTado 
uma lei de patentes favorável ao primeiro e danosa ao segundo · 
como condição para algum tipo de a }.Ida; 

- o~ ínventos biotecnológicos devem Ser objetO de uma lei 
própria que tenha em conta o caráter espe<"ial da "matéria'' do in
vento; 

- não há patente possível para animais e vegeta[s, para ge
nes e embriões; 

- patentes para organismo supõem uma reta defmição dos 
mesmos;_ 

- a pipeline tal como é entendida e proposta boje é forte-
mente disctltível para não dizer inaceitável; 

- em suma: pedem patentear muitas coisas . a vida. nãot" 

Sr. Presidente, 
Por perfilhar integralmente as conclusões do eminente Pri· 

maz do Brasil~ por entender que não devemos votar de afogadilbo 
uma matéria que o Parlamento Europeu julgou t.ã.o complexa que 
houve por bem dedicar sete anos a discuti-la para. depois, demJbá
la tal como configurada no decreto de "proteção legal às invenções 
biotecnológicas" proposto pela União Européia: por pretendir. so
breOJ.do. a discussão séria e exaustiva da matéria. examinados to
dos os subsídios capazes de aclarar seus pontos polémicos ou seus 
aspectos ainda obscuros, é que agora requeiro a inserção do artigo 
em referência. como anexo deste pronunciamento. Acredito que, 
assim o fazendo, estarei bnndando os meus pares com um contri-
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bulO de inestimável valor, para exame exaustivo e os debates apro
fundados. hora em curso nesta Casa. -sobre a matéria. 

É o que penso Sr. Presidente, 

DOCUMENTO .4 QUE SE REFERE O SR. ODA
CIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

A VIDA. NÃO! 

Dom L_uc$.5 Moreil'1l Neves 

Leio a i.nformaç.ão em revista européia da maior seriedade: 
líderes de 80 a 90 Igrejas elou grupos religiosos norte-americanos 
expressaram clara oposição à concessão de patentes sobre genes 
animais e bumanos. células. ôrgãos e embriões engenheirados, isto 
e, modificados mediante sofisticados processos biotecnológicos. 
Quase contemporaneamente, tomo conhecimento, através de uma 
nota da ONG espanhola Grain (Genetic, Resources Action lnter
national). de que, após sete anos de discussões, no dia 1° março 
p.p. o Par\amemo Europeu, em decisão histórica. derrubou o de
creto sobre "a proteção legá:! às invenções biotecnológicas". pro
posto pela União Européia. 

Essas duas tomadas de p:>sição. convergentes, embora vin
das de dois horizontes t.ào diversos. já indi~:;am a complexidade do 
problema. 

Se a IgreJa Católica se proouncia sobre ele. como já o fez a 
precedeme prestdêocta da CNBB e eu, mesmo. o fiz como Pastor, 
mais uma vez. é porque na questão da "let de patentes" existe uma 
inegável dimensão ético-moral e religiosa. que não p:xie ser des
denhada. O Parlamento de Estrasburgo olhou mais o aspecto poli· 
cico. Mas há outros aspectos mais, desde o semântico (a clara dis· 
ünção que há entre invenção e descoberta e o verdadeiro conceito 
de microorganismo) até o de direito internacional (o direito que 
'tem um país. mesmo tercerro-mundista e pobre. de tutelar a pró
pria biodiversidade e de poder usá-la para os seus próprios interes
ses e não premido por formas neocolonia.lisU!.S_em benefício de ou
J.ros países). 

Acabo de ferir dois dos mais agudos temas ligados à ques
tão de propriedade industrial e da conseqúente legislação sobre o 
direito e os limites do direito de patenteamento. . 

Não é nada desprezível. antes, JX>de ter inquietantes conse
qüências, a diferença entre invenção- e descoberta. É justo e naw
ral. sobre tudo em uma_ cultura cowo_a nossa na qual têm grande 
relevo a indústria e as relações industriais. promover e defender os 
direitos de invenção. E justo coibir qualquer tipo de "pirataria" in
dustriaL Receio. porém, que, pronunciada p:li' um estado contra 
outro. esta se tome uma palavra mágica. destinada a legitimar toda 
sorte de pressões em favor de uma "proteção da propriedade in
dusuial" vctad.a oo Congresso a ledo vapor. Acrescento, com mui
la convtcçà0, que. contra a "pira[a(ia", vale proteger as i.D.venções. 
obra do engenho, arte e criatividade bumanos. Mas não vale cba
tüar invençào a s1mples descoberta de algumas forças e leis da na
tureza. instrumentalizadas pelo bornem e, conseqüentemente, colo
cadas a serviço de mteresses comerciais de pessoas ou grupos. 

A distinção entre invenção e descoberta têm conseqüéncias 
que transcendem a simples questão legal. Está em jogo a questão 
da vida, recentementeL objeto de uma notáv~l encíclica de João 
Paulo IL apta a iluminar muito a questão das patente-S. Respeitar a 
v ida; considerá-la sagrada. a coisa mais sagrada abaixo do único 
Absoluto de Deus e em conexão com ele; não manipular a vida. 
nem mesmo sob o pretexto da ciência e do progresso tecnológico, 
não -é uma atitude simplesmente de fé religiosa - é um dado pro
fundamente humano por trar2r-se de um altissimo valor bumano. 
Isso deve ser compreendido e !evado em consideração em tcdos os 
níveis ligados à lei das patentes. Compreendido e levado em consi-

deração, de modo especial. pelo Congresso Nacional. chamado a 
fazer leis - leis com conteúdo, não só legal, mas ético e moral -
sobre uma matéria de tanta relevância. Isso é tanto mais importan
te porquanto estão em jogo nobres interesses nacionais e até supra
nacionais. Está em jogo a pessoe. humana e, por conseguinte, a so-
ciedade buma:na. -

Os líderes religiosos de que falei acima, muito cliversos en
tre eles. desde os mais '1iberais" (sem excluir os que até caíram em 
um certo agnosticismo) até os mais "cooservadores". con[a.ndo 
também judeus. muçulmanos e budistas. assestam suas interpela
ções e contestações contra o "Escritório de Patentes". o qual - diz 
o cumun.icado - "ao reduzir todas as formas de vida à categoria de 
invenções humanas, de fato desafiam a antiga e perene crença de 
que a vida é criação ·cte Deus". E mais: "Se se permite aos cientis
tas e aos laboratórios biotecnológicos patentear tOda forma de 
vida. isto resultará no triunfo fmal dos valores mercadológicos so-
bre os valores do espírito, da razão e da fé". --

Neste terreno de extrema deliCadeza algumas coisas devem 
ficar claras: 

-que um estado não tem o direito de exigir de outro Estado 
uma lei de patentes favorável ao primeiro e danosa ao segundo 
como condição para algum típo de ajuda. 

- os inventos biotecnológicos devem ser objeto d_e uma lei 
própria que tenha em conta caráter especial da 'lna.téria" do inven~ 
to; 

-não há patente p;JSSÍvel para animais e vegetais. para ge
nes e embriões; 

- patentes para organismos supõem uma reta definição dos 
HJ.esmos; 

- a pipeline tal como é entendida e proposta boje é forte· 
mente discutível para não dizer inaceitável; 

-em sumo: podem patentear muitas coisas- a vida. não! 
Dom Lucas Moreira Neves, Cardeal Primaz do Brasil e 

Presidente da CNBB. 
JB- 16-8-95. . 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE). Sr. Presiden

te. sr.; e Srs. Senadores, 'a situação da Região Amazónica tem 
sido profundamente modificada. Com a abertura de incontáveis 
estradas na década de setenta, a imigração intema fez crescer de 
fonna impressionante a população. 

Só para se ter uini idéia desse crescimento. b,a,ta meru::ionar 
que. de 1950 para 1991. a população da Amazônia saltou do um 
milhão oitocentos e quazenta e cinco mil para dez milhões ~zen
tos e noventa e sete mil habitantes. Portanto, em apenas quarenta e 
um anos, o crescimento foi da ordem de quatrocentos e cinquenta 
e seis por cento. 

De 1970 para cá, gigantescos projetas ecooômicos lã se ins
talaram. Podemos citar Grande Carajás e Jari, bem como as colos
sais hidrelétricas de Balbina e Tucumí. 

Foi justamente em funçi.o dessa ocupação tão acelerada 
quanto caéiica que a AmazOO.i.l ganhou triste projeção internacio
nal - em especial nos anos oitenla - como a área. do- planeta que es
tava sendo devastada de forma mais implacável, colocando em ris
co até mesmo o clima. da Tetra. 

No entanto, estudos técnicos recentes mostram que o núme
ro ·ae-qõeimadas na regiio é boje muito menor do que no final da 
década passada. LevantameniD do Institui!> Nacional de Pesquisas 
Espaciais, feito através de fotografiAS de satélites, mostra que o 
dcsmatamento caiu de dois milhões de bectares em 1988 para um 
milhão em 199l.É um número ainda considerável mas que tende a 
decrescer. 

Da mesma forma. foram desmentidos ou contraditados, pe
los técnicos, eswdos alarmistas que acenavam com um elevado 
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aquecime-nto d<i !t.'nl~r:Hura d<' rtancl..:.l em (•;n\·:i<' ..!.1 ,Jeo.:tnll~·i~' 

tia tloresta Amu.ômça. 
Na verdadt•. no<; últimns tempo'>. 11 Ljl.H' I'X]Sit' é· uma JCJITa· 

d.a ~'Ucrra de mforma~·ões sohrc a Ama.t.ôma. Ora fa!..! •,c yut• há tn
tcresse dns Estados Unidos c das grandes potênct<t<; t1,Jdenr.nc; t•m 
tomar para ~~ a4Ucla região:_ ora J.nuncu. ->e '-!Ut' há l,'!.t',)l( ~~-"'~ dL' 
cmrresa<> multinac!C)nais infiltradnc; cm missões l'(']igino.:J.s n1) !lll.!lll 

das selvas para verificar as riquezas minerais das 1t'T1'8' dt'is!iiâJ, 1~.-
0 <.'t!rtO ê que a Amazõnia tem um pntl'fll'lal rao . .._'Tande 

c;cja cm mménos. Seja na posslvel e-.xpkrraçàn dt• '\t'U h.J.nl'.' !!enell· 
t'O- que- nem a imaginação mais arrnjada t'(m~~..·gue f·T<'K'.t:n ;., f:Jnt· 
ro daquela regtão. uma das mais ricas do planeta. 'I al•'t'7 rl:"l.tl <:'>!c. 
Jam exagerando o.~ que acham que a Ama!.ônia r•-xil' .,,.r .1 rcclt·n 
\'ào econõmica do Brasil. Sua nque1 ... 1 incomt•nrur:ivd, c;c ho.·m t'X.· 

piorada. poderâ contribuir grandemente para retirar 1) Pai<; da '\J· 

tuaçãe< falimentar em que se encontra. 
Estud_os recentes indi~·am que as áreas eoherws p<lT !krrestas 

tropicais representam apenas dois vírgula quatrn [X'Ir_rent•l Ja .su
pertkie total dt'l glolio terrestre. Nu cntantrJ. nl'SSa. pcrc.-enl..:.lgem 
mínima concenu-a-se metade das espécies vivas. c-ifra que ptxle se 
elevar na medida em que avançarem as pesquisas c-ientificas. As
sim. o potencial da Ama.zônia. só no que tange à Jiversidade bio-
lógJCa, é fantástic-o.- - --- --------~-

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. os .oúmen--.~ da Ama
zônia sào tão grandiosos que mexem com as pessoas e. assim. qua· 
se sempre as discussões sobre o futuro daquela .irea descamham 
para o tom emocional. apaixonado. beirando Ll macional. 

Como se <;abe. o movimento ecoiógko - que. por sua vez. 
teve ongem no movimento hippie, do final di)S anos sessenta . ga
nhou tanta força na década de oitenta que se transformou numa 
quase seita com adeptos espalhados pelo mundo t1xin. E ai vrrou 
1noda defender a preservação pura e 5imples. nu seJa a inwcaotl!· 
dade. de certas regic)es. Amazôriia despontou então mmo a menma 
áos olhos dos ecologistas. _ __ 

Aos poucos. nn entanto. o debate sobre o p;)ten..::ia! amaL().. 
nico começou a ganhar racionalidade. Hoje, estamt)S todos con.s· 
Cientes de que o mcd.o de OC1Jpação desencadeado nos anos setenta 
foi deletério. insensato e improdutivo. Não se IX"ie mais pensar 
naquela vasr.a. à.rea como mero cbjeto de saque. Não basta'slmples
mente abrir estradas e jogar colonos. à sua ptóptja ·sorte. Do mes
mo modo. não adianta erguer projetes gigantescos que. apesar de 
um tremendo unpacto ambiental. geram número reduzido de em
pregos. 

Agora. o que se_quer para a Arnazóniq é uma ocupaçã(l ra
cional. Todos. os potenciais econôtmcos da n'gião devem ser ex
plorados. sim. porém dentro de cuidados estritos com a manuten
ção do me1o ambtente. M:as é prec1so que 0 Governo e-as· fon,·as da 
nação estabeleçam de imediato as metas para O cresC"unemo ftiruro. 

Lamentavelmente. ch.uante as acesas polêmicas travadas ora 
sobre o tnlOCabilidade da Amazônia ora sobre sua possível Jeva:..
tação. quase nunca se falou no homem. no habitante das selvas e 
dos pequenos vilarejos ribeirinhos. que vive hoje em c:ondi~·ões 
das mais precárias. nem nenhum dos benefícios da civili?...a.ção. Jo
gado á própria sot1e, sem um treinamento que lhe pcrmila racinna· 
lizar seu trabalho e elevar sua ;emuneraçào. vive à núngua. O 
grande esquecido nesse debate foi. sem dúvida. o cidadão da Ama· 
ZÔnl:i. 

Não bá dúvida de que a grande rna1oria dos que defendem a 
preservação da Amazônia como ela está- ou seja totalmente estag
nada · é moviáa JX>r sentimentos nobres. Mas. claramente. essas 
pessoas exageram toda vez que se propõem a pro_)<!! ar os posslveis 
impae1os de uma ocupaç-ão c!a nores.ta. Quase sempre a{)lmtam 
p:!ra um mais do que improvável holrx-austo hioh)_gi-.··'· 

AC<lntel'e. rorém, quc esses me<;mn' t'i,i.:\Jii:•''>. ~, .,., ''· : 
nuncJdS muitaS vezes inconsistentes. araham Jt!'wiand~' .1 ·' ·~·n. <.!<' 
J,1 mats tmportante. nu seJa. Jn fa111 de '-IUL' a matnr :~<,n.- ~.: ~-· 
~·àl> do nteJo amhtente do planeta Terra é c.au~<..t.i.d ~:eh•· :·_;,c. 
mats no...·t)<), r:nm suas tncont.á.veis fábncas e ruas !ITiensa~ !t"<'!.:i" ío

dUt,JT!l<Wt!lS. 
l~ pre-\:Íso constJerar timbé:m '-!Ue a tWUpa,-án m.ktt;-t. -..~..·m 

, óterio. de parte~ J.a Amazônia para a e:xpamà~> J..J fr,)m~·it ,- t:.."o 

,·ola te"e tmgem na concentraç.ão da posse de !erra nd .... km<.! h i•' 

giC'!t:'s hrasileiras. Em outras palavras. essa cx"Ura\·.in 1<11 n: H' t1•,t 

subprnd.uto da falta de reforma agrána nn País. 
Desordenada. caótica. movida peJ(1 tmt·Jtat t'>m ), J ,, ·up.t 

~·ã,) dos anos setenta significou muitas Vt>7.es .lpt'na.;, a ,k;.mJt.,·:'i .. 
da mata para venda de rnad~iras nohres e. pnsten.wnwnte. ,} r:tfiJJ,, 
esgotamentn de terras que não reçehe~m tratamento aJcqu-ad•J. 
Nada mais. -

Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadore.'>. C\lá n..t llt·:·,, Jt• .J,•t 
xarmos de lado o mamqueismoque·anora toda ve'l qut"' '>t' !._tiJ ,_ n: 
Ama.z.ônia. Não é sensato que se continue a cnhx·ar '"''nl•) lt:nmar. 
mente excludenles conceitos como I.X'llpa~·ão e prc.~L'r,:a..,:a11. :\ 
ocupação po:ie ocorrer sem devastação. Da mesma f1)rnw.. n~·m 
toda exploração da floresta. serâ predatóna. Já que -fxXiera >t!r ;,·,ca
da com tecnologia. bom senso e eficiência. 

Em suma, o que se querê uma ocupa~·ãp rac;nnal. que te-. e 
em conta as exigências ambientais. ma,~ t,amhém as sn<.:iais. hc· 
qüentemente. ouve-se dizer com ironia que o arumal mais amea\a· 
do da região é o bicho homem. que está à mercé da miséria. J..a..., 
doenças e da ignorância. O objetivo número um deve ser. portan
k":l. o resgate da. cidadania dos a.mazômdas. 

Quanto à geopolitica. lemos que conSideiar pnontanamt.Wt" 
os interesses brasileiros na área. mas 1sso não sigmfl~'a t"S.lJUt'l'Cr 
LJUe a Amazônia, sem dúvida. é tmportante para rod1l ,~ rl.:lncta. 
Abandonada como está boje. a região é um 1erreno prnpkto aos 
que contrabandeiàm ouro. e pedras preciosas. Já se fala que- a Amã· 
zônia virou um. corredor seguro para os _traficantes de drng:a. Ou 
seja. sem a presença do Estado é abrigo seguro para aventun.•irn~ c 
bandidos. · . 

Acho que já existem boje as_condições necessârias a __ uma 
ocupação racional. Creio que os organismos oftC"iais bru.sileiros ja 
têm boje mformações suficientes para desencadear um equilibrado 
zoneamento ecológico-eoonômico,_ indicando áreas que devem ser 
preseiVadas e as que podem ser usadas para atividades pnxiui.Í\':1:->. 
O Governo brasileiro certamente já p:::~ssui instrumentos p::.ra ~..tl"x•r 
qual a vocação oa.nual de _cada área. O que falta é vontade políttca 
para levar adiante esse projeto. 

Só quando partir para uma ocupação racional e produ ti" a '' 
Brasil val deixar bem claro - para o seu povo e para o resto dt' 
mundo - r1o..1e a Amazônia realmente é nossa. --

De outro lado, na verdade. existem bLlje fartos recursos. dis· 
ponívets em organismos internacionais. para mvestJmenws em 
pro.)Ctos de cunho ecológico. 

Do mesmo, quando defuúrmos o que deve ser explt1rad11 c 
de que forma. certamente surgirão investidores privados interc...,~a· 
dos em atuar na região. 

Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadores, creio que. truentkl a1• 
debate desta Casa a questão amazónica. estou contribuindt1 para a 
busca de soluções. que não devem tardar. Há muito a Amazônia 
espera que o Brasil se volte para ela. O Senado da Repúhlica Jevl' 
desempenhar um papel de destaque na ocupação da Ama...-:mtd.. 
seJa cobrando ações por parte do Poder Legislativo. seja di'hJ!en
do aqui as proposiç-ões que vão petmitir a implementação '\t'~'Ura 
dessa vellia asprraçãt1 nactonal. 

Era o que tinha a dizer. Mult•' obrigadn. Sr. Pn!Sld~·mt•. 
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O SR. ESPER IDI:'\.0 \\ti~ tllPK ..... ;C.l .~r !Tt•,.;tkrirl·. 
sr-s c Srs. Sen.tJ\It'\' ... nãn i"\;~,, ,l,·;,a~ Je :"\·'1(' -:,·l;cit .• r ·I J.Tt·n·~J:t~ 

de todos ~15 colegas parJ. t1m "···:,;n!,~ ·~~ •• · ~ t ···• • '·~1;->o) !Jh~ a~ 

qu1eta. Trata-se Jos cfctll1s nt'"'ll'lVO'> 4UC' a .1tual pollt11.:a t'(.:nnônw .. ·a 
vem impondo ao sctor da pesca no Paio.;. 

As esLatistJcas sã,) crur.is·LJumdn afkmtam a retr.11,'àn visível 
da produção pesqueira 1111 Br.1sil dcsdP. a implantação do Plano 
Real. Talvez por fnrça dC' um ahaJldono tácito das auLt)ridades eco
nômicas. a pesca tem sido re!C,pda. a um...:t situaçJtl de indigência 
política na agenda do (Jovcmn. 

A bem da verdade. a prnJu~·ào anual JL'-pt·~c.adns tem acu
sado uma queda su~·esc;iva c hnual desde pt.~lo menN 11 ink10 dt)S 
anos noventa. No entanto. cnm a mtnxiuçã'~ da nova moeda. havia 
uma promessa de rcaquec-imcnh, por cadeia t"m todc; parque pro
dutivo brasiletro. Comranamemr. o<> pescadores .~o foram mesmo 
testemunha!': do reaque~·1mentn da p<1hrel.a. 

Sr. Pres1dente. 
A média anual da produ,tio pesqueira durante os anos oi

tenta registrava um vOlume-"cakulado em um milhão de toneladas. 
Em compensaçãu. nos anos ntwenta. a média- caiu quase peia me
tade. Segundo dados colctadosjunt('l ao Sindicato da Indústria e da 
Pesca de Florianópolis. a ml-dia atual gira em tomo de setecentas 
mil toneladas ao ano. 

Com-·o advento do Plano Real. a expectativa dos repre
sentantes do c;etor pesqueir0 era a retomada do impu1S('I produtim 
via expansão do mercado. ()Real simbolil:ava um novo borilome 
para a já combalida econonua dos pt!'><:ad\)S. _ 

Lamentave-lmente. um f"K)UCl~ mais de um ano Jepois. o 4ue 
era expectativa se converteu enr negra n'aliJ.alk. 1\•lt) rnent)S, é 
essa a leitura que a econorrua pesqueira faz dos resultados coibi
dos até boje. Nada de concreto pôde ser até agora executado por 

· parte do novo Governo para eVItar o colapso geral que se avtzmba. 
Mesmo co plano das metas a médio e longo prazo. a Im

pressão que se tem é de um absoluto silêncio. como se o de_sfecbo 
natural para a cnse da economia pesqueira se confmasse exclusi
vamente ao desaparecimento entrópico do setor. 

Isso sena mazs uma iroma dos tempos da Modernidade se 
não se desvelasse de fato como um trágico destino. Equivocada
mente considerada como um setor artesanal. para cuja ·dinâmica 
produtiva lhe são suficientes apenas urna jãilgaQ.a~ algumas cente:
nas de peixes e meia dúzia de pescadores. a economia pesquerra 
sofre. acima de tudo. de discriminação JX>litica. 

Há uma forte resistência dos técnicos das pastas ministeriais 
envolvidas com a área em considerar a pesca. como pólo desenvol
vimentista regional. Na melbor das hipóteses. debruçar-se sobre a 
economia pesqueira parece significar abrir concessão à nostalgia 
de um Brasil prê-bistórico. 

Nossos cientistas só podem raciocinar com modelos ma
croeconômicos ·de expansão produtiva, cujo exagero nas políticas 
sugeridas se adequa tanto à realidade brasileira quanto a plantação 
de mandioca se .::dequa aos solos siberianos. 

Em vez de se levar em conta a pecetração do setor nas eco
nomias regionalizadas do Pais. prefere-se deixá-lo à margem das 
grandes decisões. como se. sujeito a__yma_~onda ínerc-ial própria. ~e 
responsahilil.assc isnladamcnte.: pela !iUa dinanu7.a<t·ào. 

Quando não se consegJc JUSlÍficar a indiferença p0lítica em 
nome da fràgli partic1pação d.l econonua pcsquerra na pauta brasi
leira no âmbito do cnmêrcto extcricrr. alegam-se ra7.ões as mais cí
nicas para protelar a mera divulgação de uma carta de mtenções 
para o setor. 

Sr. Presidente. 
Como se nàt) h.a:-.ta:-;~cm I)~ clcitt)'> deletenns advindos da. 

cnndiçli.CI de ahandnnn a 4Ut' '1'nl ~1d1\ <;tJ-,m('\ab há a!~'Un<;. an(..,~. a 

i"('"S<'a '-fr.t'>ileir.:t ~'"IJ.. n:: atualtd..1dr. ::t\.'nmetida pelt) mal da ren·s· 
·.i.~ qu<' pn•·.,:; a .~d'".'i'i•l de U:11:l l'•'líl:ça cconômica tjUe repnme o 

Ora. o c,l!l')umo per capita de peixe no Brasd Já se situava 
hem aquém da média internacional em tempos de prospetidade. 0 

que dizer agora? O Ministério da Agricultura informava até há 
pouco que o consumo per capita não ultrapassava quatro quilos 
de pescado por ano. enquanto que no resto do mundo a mêdia era 
de o i to quilos. ---

Num pais ahs.o!utamente miserável como o nosso. como 
imaginar um projeto nacional de erradi<:ação da ftmle sem que ne
cessariamente se convoquem os <>etores ligados ao mt.:rcado dt)!' 

gêneros alimentícios para urna grande mobilização nacional!? 
Longe disso. o panorama pnütlco atual desenha outras pers

pectivas. O mercado de peixes tem registrado urna forte ~·ompres
são nas vendas. muito em função da restnção orçamentária tmpos
ta à classe média. Isso para não mencl('!nar a queda de consumo 
ocasionada pelo fenômeno da demiSsão em massa. 

Mais uma vez. as estatísticas são t.·onvocadas para atestar os 
fatos. De acordo com os dados divulgados pela grande imprensa. a 
alivid.ade pesqueira absorvia até pouc{) tempo atrás cerca de oito
centos mil empregos diretos no_ pais. em tomo dos quats mats de 
quatro milhões de trabalhadores se articulavam indiretamente_._ 

Hoje. aproxímadamente_um terço desse total já está à rua 
em busca de um novo meio de sustentação. enquanto o salário-de
semprego não fmda. Na práúca, a recessão tem intensificado a 
progressiva corrosã0 social sob a forma abonunavel do desempre-
go. 

Oxa.li. o Presidente Fernando Hennque lenha razão quando 
declara que o ta! "dcsaquecnnento" é pa!i.sageiro e que logo deve 
ceder seu lugar para novos lJllP'...tlsos de crescimento econôrruco. 
Nesse ínterim. a pesca se desintegra sem sequer receber um olliar 
de consideração do Palácio do Planalto. 

Sr. Presidente. 
Porém. mais do que a recessão. a abertura económica e a 

operacionalização do Me~osul provocaram um verdadeiro terre
moto nas indústrias de pesca. E é exatamente isso que vem assus
tando a todos em Santa Catarina. pois as medidas multilaterais que 
culmín.anun na assinatura de tantos acordos têm indiscutivelmente 
preJUdic.ado determinados setores. -

Com a queda na produção de pescados. as indústrias pro
cessadoras vêem-se obrigadas a recorrer ao merCado externo para 
abastecer seu estoque em matéria-prima. Cerca de três quartos do 
volume total de pescados importados pela América Latina são para 
abastecer empresas brasileiras. Na Região Sul. onde se conCen
tram as indústrias pesqueiras de conservas e de produtos congela
dos para o mercado interno. o acesso ao mercado externo tem sido 
cada vez mais crescente. 

Os parcerros do Brasil no Mercosul - Argentina e Uruguai -, 
que há bem pcuco tempo prochlziam quantidade inferior de frutos
do-mar, tornaram-se subitamente fornecedores da indústria brasi
leira. 

As vantagens oferecidas no mercado internacional estào 
sendo tão sedutoraS. qu_e a concorrência te-m provocado estragos 
in-everstVCJS na econonua pesqueira brasilerra. Para se rer uma 
idéia. no caso específico da sardinha. os contratos de importação 
chegam a prever prazo de pagamento em cento e Oitenta dias 1 

Ora. a competição parece-nos desleal se levarmos em conta 
0 prccáno estado de organização da pesca brasileua. Se se C~?a
ri-la com os demais países, notar-se-á que. diferentemente de seus 
parceiros. o Brasil não tem contribuído em nada rara fazer face 
ans de<;afios da ~-~mccm-ência. 
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Digo isso, porque nos demais países produtores os governos 
não se furtam a ditar uma política clara e incisiva de investimento 
para o setor da pesca. Seja na forma de incentivos _fiscaís. seja na 
forma de subsídios. ou seja na forma de abertura de lfuha de Crédi
to, os governos lá fora se comprometem a dotar o setor de infra
estruttira miníma para enfrentar o mercado. 

Aqui no Brasil, o bom senso continua a caminhar na contra
mão. Premiado com uma costa mariti.ma cuJa extensão de quase 
oito mil quilômetros é invejada JXrr todos, sua contribuição para a 
produção mundiãl de pescado não consegue atingir nem um por 
cento! 

O Brasil está a pé em matéria de pesca. Românticos savei
ros e pitorescas jangadas constituem ainda o padrão de embarca
ção para o desenvolvimento da pesca em nossas praias. A frota na
cional possui cerca de vinte e seis mil embarcações. das quais so
mente mil e seiscentas formam a chamada frota industrial costeira. 
Enquanto isso, no resto do mundo, toda essa pré-história já foi su
cateada e largameote substituída por sofisticadas frotas pesqueiras. 

Sr. Presideote, · · 
A renovação da frota nacional é questão básica para se co

gitar em reacender a economia pesqueira nacional. Além disso, 
não se pode toleiar mais que o preço do óleo diesel cobrado junto 
aos barcos seja três vezes mais alto que os preços cobrados no 
mercado externo. Só assim poderá a proteina do mar chegar a todo 
o território brasileiro a preços razoáveis. 

Um outro ponto que merece uma observação mais detida é 
o atrelamento da pesca ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambieote e dos Recursos Naturais Renováveis. Sem dúvida. a le
gislação deve ser revista no sentido de propor uma nova ordem re
lacional entre a exploração de recursos maritimos e a preservação 
ambiental. 

·Do jeito que está não pode continuar. Mesmo porque, até a 
Convenção da ONU sobre o Direito do Mar já estip.IIou prazo 
para que os estados nacionais apresentem uma espécie de inventá
rio sobre os recursos vivos marinhos alojados em suas águas. A 
partir desse levantamento. serão arbitradas normas de exclusivida
de para exploração do estoque catal,ogado. _ 

Em outrns palavras, o país que não tiver condições técoicis 
e tecnológicas para exercer a contento o direito de explofação de 
seus recursos marítimos poderá ser requisitado a ceder suas águas 
para que outras economias, caso se interessem pêla captura da es-
pécie, aSsim o r~· . - . 

Portanto, caso o_ Brasil ainda mantenha o interesse de ex.
trair de sua extensão costeira riquezas para seu desenvolvimento 
econômíco, terá que proceder imediatamente à. implantaçã.o de uma 
politica dm:ciooada para o incremento da produção pe5queira. 

Para tanto, o Governo do Presidente Fernando Henrique de
verá adotar uma nova política económica que reverta uma vez por 
todas o quadro caótico do setor. Essa nova politicil deverá contem
plar as reivindicações básicas da produção pesqueii:a. que se tradu
zem em incentivos fiscais, isenção de impostos e abernua de cré
dito para aquisição de equipamentos modernos. 

Além disso, as autoridades econômícas deverão estimular a 
angariação de recursos externos, com amortização superior a doze 
meses. a juros sufX'I'táveis e compatíveis 'para mamuenção e reno
vação da frota pesqueira nacional. bem como do equipamento na 
área de pesquisas e sondagem marítima. -

No domínio da colaboração científiCa. eSColas para especia~ 
lização e treinamento ao proftsSional da pesca deverão ser incenti
vadas. Mais ambiciosa airida. porém bem factíveL deverá ser a in
trodução de um curso superior para a área de engenharia _de pesca. 

No curso, o-estudante se preparará para a obtenção de um 
conhecimento especializado sobre a utilização dos equipamentos 

maritimos, navegação, construção de redes, biologia aquátici,-'tec
nologia do pescado. higiene e saúde do pescado e da tripulação, 
além de noções sobre o controle da qualidade do pescado. 

Sr. Presidente, sn e Srs. SenadoreS, 
Desse mod_o, poderá o Governo verdadeiramente resgatar 

seu compromisso com a modernidade. Refuo-me a uma concep
ção de modernidade que não privilegie determinados domínios de 
produção da_economia nacional em detrimento de ootros. A tradi
ção milenar da pesca brasileira não JXX1e ser tratada como uma ati
vidade obsoleta e deslocada de um projeto nacional de desenvolvi

_mento. 
- Pefo -CoritráriO. -de maneira raciOnal e inteligeote, à pesca 

deve-se conferir tima posição de destaque na pauta de investimen
to naCional. Todavia, caso o Brasil insista em virar sua costa para 
o silêncio. amanhã será então muito tarde para mantê-la com sobe
rania e autodeterminação. 

Era o que tinha a dizer. 
MuitO obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) · Não bá mais orado

res inseri tos. 
Nadi mais havendo a tratar. a Presidência vai enCCIIir os 

traballios. convocando sessão extraordinária a realizar-se boje. às 
18b30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l
REQUERIMENTO N" 1.142. DE 1995 

Votação, em rumo único. do Requerimento n" 1.142. de 
1995, do Senador Romeu Tuma. solicitando. nos termos do art. 
258 do Regimento In~o. a tramitação conjlnla do Projeto de 
Lei da Câmara n° 98, de !993. com O Projeto de Lei do Senado n° 
170, de 1995, IX'I'"'tratarem de n:iiiéria.S- qUe Vf:rsam o mesmo as
SUDID. 

-2-
REQUERJMENTO N" 1.153. DE 1995 

Votação, em Olmo úriico, do ReqUerimento n" 1.153. de 
1995. do Senador Flanceiino Pereira. solicitando. nos termos ~gi
mentais. que sobre o ProjeiD do Lei do Senado n' 221. do 1995-
Co:mplementar. de autoria do Senacior Pedro Pi v a, além da Comis
são constante do despacho ioicial. sejã ouVida. também. a de As
suntos Econômicos. 

-3-
REQUERIMENTO N' 1.158. DE 1995 

Votação, em turno único. do Requerimento n° 1.158. de 
1995. da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos regimen
tais, que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 102, de 1995, 
além da Comissão constante do despacho inicial. seja ouvida, lam
bém, a de Assuntos Sociais. 

-4-
REQUERJMENTO N' 1.166. DE 1995 

Votação. em turno único, do Requerimento n° 1.166. de 
1995, do Senador José Eduardo Outra. solicitando, nos termos re
gimentais, a tramitação conjunta do Projeto_de Lei da CâDJa!:a n" 
209. do 1993. com o ProjeiD do Lei da Câiiiara n' 65. do 1993-
que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado n° 43. de 
1995 - oor tratarem de matérias que versam o mesmo assunto. 
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-5-
REQUER!MENTO W 1.172. DE 1995 

COFINS, cos casos que espectfica. além da Comissão constante 
do despacbo inicial. seja ouvida, também. a de Assuntos Econôm1-
c os. 

Votação. cm rumo único. do Requerimento 0° 1.172, de O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Está encerr'ada a 
1995. do Seilãàor Valmir Campelo, solicitando, nos termos regi- sessão. 
mentais, que sobre n Projeto de Lei do Senado D

0 221, de 1995- (Levanta-se a sessão às J8h02min.) 
Complementar. de autoria do Senador Pedro Piva. que eleva a ali-
quota da contribuição para fmanciamento da Seguridade Social -

Ata da 143a Sessão deliberativa extraordinária 
em 12 de setembro de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 
Presidência do Sr. Teotonio Vilela Filho 

ÀS /8 HORAS E 30 M!NUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antôo..io 
Carlos Valladares- Arlindo" Porto- Artur da Távola- Bello Parga 
- Beni Veras.;.. Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Patro
cínio- Carlos Wilson- Ca.<;ildo Mald.aner- Coutinho Jorge- Edl
son Lobão- Eduardo Supiicy- Élcio Álvares- Epitácio Cafeteira 
- Eroandes Amorim - Esperidião AmiD. - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo
Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Guilherme 
Palmeira - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barba.Iho -
Jefferson Peres - João França - João Rocha- Joel de Hollanda
Jonas Pinheiro --Josapbat Marinho- José Bianco- José Agripino 
-José Alves- José Eduardo Outra- José Fogaça- José lgnácio 
Feneira - José Roberto Am.lda - José Samey - Júnia Marise -
Lauro Campos - Levy Días - Lucidio Portella - Lúcio Alcântara

·Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva- Mauro 
Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre 
Quinan- OSmar Dias- Pedro Piv"ã. =-Pedro Simon.:.. Ramez TCbet 
- Renan Calbeiros - Roberto Freire- Roberto Requião- Romero 
Jucá- Romeu Tu ma - Rona!do Cunha Lima- Sebastião Rocha
Sérg1o Machado- Teotónio Vilela Filho- Valm.ir Campelo- Vil-
son Kleinübmg - W aldeck Orne las. __ _ . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniCiamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento C(lie-·será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário em exercício. Senador Romeu Tu ma. -- - - -

t lido o segumJe: 

REQUERIMENTO N" 1.184, DE 1995 

Senhor Presiáerite: -
Requetro à V. Ex•. nos termos do art. 258 do Regime"nto ln· 

temo. do Senado Federal. a tramitação con}.mta da PEC-D.% 15 e 
19, ambas de 1995. por versarem sóbre a mesma matéria.. 

Sala das Sessões. 12 de setembro de 1995. - Senador Ber· 
oardo CabraL 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- O requeri
mento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, con
soante ao disposto no art. 255, inciso II. alínea c, item 8. do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. [0 Secre
tário em exercício, Senador Romeu Tu ma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.185, DE 1995 

Senhoi-Presidenté, 
Tenho recebido, de Prefeiruras e Câmaras Municipais de 

várias regjôes do Paraná. meu Estado, freqüentes manifestações de 
desagrado ante aumentos excessivos do Imposto sobre a proprie
dade Territorial Rural (ITR) e, por via de conseqüência, também 
da contrib.liçâo à Confederação Nacional da Agricultura (CNA). 

2. Capeando abaixo-assinado do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Rio Azul. protestando contra o que consideram -;;au
mentos abusivos". tenho em mãos ofício da Câmara Municipal da· 
quela comuna, contendo apelo para que intercedamos j.lnto ao Go
verno Federal no sentido de que revise o cálculo do valor do ITR e 
da contribuição para a CNA. De cópias de notificaçi'!ies de lança
mento encaminhadas, referentes ao exercício de 1994. em compa
ração com o de 1993. verificam~se elevações em tomO de 30Q% a 
400%, e até mais. Também a Câmara Municipal de Barracão ates-
ta elevações na média dos 300%. - - -- --

3. NúmeroS apresentados pela Câmara Municipal de GU:iua
niaçu chegam a mil por cento de maj:nação. conforme se extiai de 
oficio referto de iodignaçãc;". verbis. 

''Sabedores que somos que Vossa Excelência 
muito se tem preocupado com o agricultor, principal
mente com o minifundiário, isto é, ·aquele trabalhador • 
rural que juntamente com sua família trabalha na pro
priedade rural que muito vem sofrendo com os preços 
dos insumos agrlcolas., com o preço mínimo dos produ
tos de sua lavoura aquém da realidade e com uma políti
ca agrícola mal direcionada. queremos levar ao seu co
nhecimento, n6s da Câmara Municipal estamos repu
diando o alto valor cobrado pelo Conselho Nacional da 
Agricultura. a título de Taxa Confederativa, embutida 
junto à cobrança do Imposto Territorial Rural (fiRr va
lores estes que chegam a l.()(X)% do _valor do ITR, con
forme m6strã.m talões do Incra anexos." 

4. Casos de disparidades são apontados pela Prefeitura de 
s-ao Tomé, que inclusive revela a ocorrencia de expressivo e preo
cupante êxcx:l.o rural: até o início da década de 1970, encontravam
se na zona rural 70% da população do Município. contra apenas 
15% boje. 

5. Pelas razões expostas. requeiro sejam prestadas pelo.Mi
nistro de Estado da Fazenda as seguintes informações: 

I) Quais os critérios adotados_ para a elevação do valor real 
(UFIR) do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), a 
partir de 1992? 

2) De modo especial. quais critérios utilizados no cálculo 
do imposto para os exercícios de 1994 e 1995? 
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3) Qual a correspondência entre o cálculo do ITR e o da 
contribuição para a CNA? Por que varia de exercício pala- exercí
cio e de caso para caso? Pode o valor- da CNA ser maior do que o 
do ITR? ~· ~ 

Sala das Sessões, 12 de setembro de !995.- Senador Os
mar Dias. 

(À Mesa para deciliio.) 
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- O requeri

mento lido será despachado à Mesa para decisãO, nos termos: do 
inciso Ill do art. 216 do Regimento In.temo. 

Sobre a mesa. requerimentos que seiio lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 1.186, DE 1995 

Senhor Presiden"'· 
RequeR:mos urgência. nos tennàs do art. 336, alínea b, do 

RegiiDeri!o In"'mo, pan o Projeto de Lei da cam.m n• 106/95 -
Complementar, que "Acrcséellla dispositivo ao Código Eleitoral, a 
flm de petmitir a açáo resci.s6ria em casos de inelegibilidade". 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1995.- Senador Jl<r. 
nardo Cabra~ Líder do PP- Senador V almlr Campelo, Líder do 
PTB - Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL - Senador Jader 
Barbalbo, Líder do PMDB - Senador Epltádo Cakteira, Lider 
do PPR -Senador Sergio Machado, Líder do PSDB- Senadora 
Junia Marlse, Líder do PDT. 

REQUERIMENTO N" 1.187, DE 1995 

Senhor Presiden"'. 
Requeremos nos tetmos do art. 336, b, do Regimento Inter

no, urgência para a Mensagem n° 297, de 1995, que submete à 
· aprociação do Senado Fedenol a proposto. de antecipação de eJtte. 
ga das garantias necessárias à cobertura de 100% do princip.tl e 12 
meses de juros dos Bônus ao Par e de Desc:omo do Plano Brasilei
ro de Financiamento de 1992. 

Sala das Sessões, 12 de se"'mbro de 1995.- Eldo Álvara 
- Bernardo Cabral - Edlsoo Lobão -Sergio Machado - Fer-
nando Bezerra. , 

O SR. PRESIDENTE (feotoníoVilela Filho) . Os n:que
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.. na fOI'IDil do 
disposto no art. 340. II. do RegíinentO Interno. 

O SR. PRESIDENTE (feotonío V"dela Filho) . A Presi
dência recebeu o Aviso n• 398,de 1995, de 11 do com:n.,, do Pre
sidente do Tribunal de Contas da União. encaminbmndo cópia do 
Acórdão n• 112195, referente à PI"staçào de CODW da Associação 
das Pioneiras Sociais no exercício de 1993. (Diversos~ 107, de 
1995) 

O expediente vai 1 Cooúsdo de FISCalização e Controle. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA • Sr. Presiden,, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho). Coocodo a 

palavra ao Senador Epitacio Cafeteira. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi solicitado, ainda b! 
pouco, urgência para a mensagem do PreSideo"' da República que 
foi enviada hoje a esta Casa. Não sei a hora ex&. porque entraJ 
no Ministmo da Fazenda pela manhã, foi à Presidência da Repú
blica pGnl depois ser encaminhada ao Senado Fedeml. 

Podi:ri.a a V. Ex• que detenninasse fosse datado o expedien
te. porque fica ruim aprovar-se um requerim.CniO ·se-m data. 

O SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filho) · A Mesa 
tomará providências nesse sentido, nobre Senador Epitacio Cafe
.teira. 

O SR. PRESIDENTE (Tectonio Vilela Filho)- Passa-se à 
Ordem do Dia. 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
no 1.142, de 1995, Senador Romeu Tuma. s-olici
tando, nos termos do art. 258 do Regimento Inter
no, a tramitação conjunta do Proje(o âe Lei da_ Câ
mara n° 98, de 1993, e do Projeto de Lei do Sena
do. n° 170, de 1995, por tratarem de matérias que 
versam o mesmo assunto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1993, e o Projeto de 

Lei do Senado D0 170, de 1995, passario a tramitar em conjurito. 
O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Filho). Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
1.153, de 1995, de Senador Fl:liilCelino Pereira, solici
tando, nos tet'IDOS regimentais, que sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 221, de 1995-Complementar, de auto
ria do Senador Pedro Piva. além da Comi>sào constante 
do despacho inicial, seja ooVida t:a..m.b6m a de Assuntos 
Económicos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiiDaDCCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 221, de 1995, complementar, 

será encaminhado também à Comissão de Assuntos Económicos. 
Fica PI"iudicado o Requerimento n• 1.172, de 1995. coos· 

tan"' do l"'m 5 da pauta. 
Ê o seguin~ o item prejl-dicado 
Votação. em tumO único, do Requerimento D0 l.ln, de 

1995. do Senador Valmir Campelo, solicitando, nos termos regi
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Seoado n• 221. de 1995 . 
Complementar, de autoria do Senador Pedro Piva. que eleva a aJí. 
quota da conuibuição I""" fmanciamento da Seguridade Social . 
COFINS, nos casos que especifica. além da Comissão constante L 

do despacho inicial, seja ouvida. também. a de Assuntos Econômi-
cos. 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho). Item 3: 

Votação. em turno tbrioo, do Requerimento D0 

1.158, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos termos regimentais, que, solxe o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 102, de 1995, além da Comissão constan
te do despacho inicial, seja oovida também a de Assun-
tos Sooiais. -

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

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Decnto Legislativo n•102. de 1995, será des

pachado também à Comissão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (feotonío Vilela Filho)· Item 4: 

Votação, cm turno único, do RequerimentO no 
1.166, de 1995, do Senador José Eduaido Outra, solici
tando; nos termos-tcgii:DCD.tais, a tramitãçã.o oonj.mtà do 
Projeto de Lei da Câmara n• 209. de 1993. com o Proje· 
to de Lei da Câmara n• 65, de 1993 · que já se encontra 
apeosado ao Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1995 · 
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por tratarem de matérias que versam o mesmo as. 
sunto. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. senadores que o aprovam quei.rnm permanecer sen

tados. _(Pay~.) 
Aprovado. 
Os ProjelOs de Lei da Câmara nOs 65/93 :e '2/::S/93 e_o Proje

lo de Lei do Senado 0° 43195 passarão a tra.rilltàf-em conjunto. 
O SR. PRESIDENTE rreotooio Vilela Filho) - Passa-se, 

agora. à apreciação do Requerimento D0 1.186. de 1995, de urgên
cia. lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara D

0 106, 
de 1995, complementar. 

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

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. _ _ _ 
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refere flguraiá 

na Ordem do Dia do segundq dia útil subseqüente, nos termos do 
att. 345, ll, do Regimento ln temo. Cõmbinado com o art. 4° daRe
soluçãono37,de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento de n°.1.187, de 1995. d.e urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem D.

0 297, de 1995. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figutará 

na Ordem do Dia do segundo dia útil subseqüente, nos termos -do 
art. 345. ll, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° daRe-
soluçãon037,de 1995. _ 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Nada mais 
bavend'? a tratar. a Presidência vai encerrnr a sessão, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 39, DE 1995 

Discussl'.o, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
ConstiWição n° 39, de 1995 (n° 6195, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da Repúbüca... que altem o§ }0 do arti
go 177 da Constituição Federal, tendo Parecer, sob n° 507, de 
1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável com 
correções formais. em obediência à técnica legislativa. 

(Segundo dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Está en-

cerrada a sessão. ~ 

(Levanta-se a st:ssão às J8he45min.) 

Ata da 1448 Sessão Defiberativa Ordinária 
em 13 de setembro de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50". Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotônio Vilela Filho, Renan Calheiros 

Levy Dias,Bello Parga e Romeu Tuma 

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

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães - Antôoio 
Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da Távo!a- Bello Parga 
- Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos P~ 
cínio - Carlos Wilson - Casildo Maidaner. :._. O?u~o Jprge - · 
Darcy Ribeiro - Edison Lobiio- Edua.rd_o Suplicy- Elcio Alvazes -
- Epitácio Cafeteira - Eroandes Amorim - _E_speridião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas 
Neto- Geraldo Melo- Ger.;on Camata -Gilberto Miranda- Gil
varo Borges - Guilherme Palmeira - Hu~berto LuCena- Íris Re
zende - Jader Barbalbo - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha- Joel de Hollanda- Jooas Pinheiro- Josaphat Marinho
José Bianco- José Agripino- José Alves- José Eduardo Outra
José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Amlda- José 
Samey - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanitba -
Levy Dias- Lucídio Portella - LúCio Alcâ.n~- Lúdio Coe !h o
Luiz Alberto de Oliveira -~ Silva - MãiJr6 Miranda - Na
bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qui.oan -
Osrnar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan 
Calheiros- RobertO Frell"e - Roberto Requião- Romero Jucá
Romeu Tu ma - Ronald0 Cunha Lima- Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotônio Vilela Filho - Valm.ir Campelo - Vilson 
Kleinübing- Walde .. ·k Orne las. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fillio)- A lista de 
presença acusa o cotrtpãtee"imento de 76 Srs. Senadores. HavCfsdo 
número regimentaL declaro aberta a sessão. 

Sob a proteÇão de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Sena~ Valmir Ca~pelo. 

proced~rá à leitura do Expediente. 
· E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nomes indicados para cargos cujo provimen
to depende de sua prévia aquiescência. 

MENSAGEM N' 298, DE 1995 

( N° 953195, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o an. 52. inciso rv, da ConstitUição 

Federal. com o disposto no artigo 56. § 1°. do Decreto n° 93.325. 
de lo de outt:Jbrode 1986,e com os artigos 39, inciso I, alínea a. e 
40 do Anexo I ao Decreto n° 99.578, de lO de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências a indicação do Se· 
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nhor Francisco Thompson Aores Netto, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diploma. para. cumulativamente com o car
go de Embaixador do Brasil junto à Santa Sé, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à Onlem Sobeiana e Militar de Malta. 

Os méritos do Embaixador Francisco Thompson Flores 
Neuo. que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de setembro de 1995. - FerDando Henrique 
Cardoso. 

EM N" 505 DP/SRC/G/APES 

Brasília, 5 de setembro de 1995 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~blica. -
De ac:ordo com o artigo 84, inciso vn. da Constituição, 

com o dispJsto nos artigos 18, inciso 1. e 56. parágrafo 1°, do De
creto 0° 93325. de [0 de outubro de 1986, e nos artigos 39, inciso 
I, alínea a, r 40, do Anexo J ao Decreto D0 99.578, de 10 de outu
bro de 1990. submetO- f 8.preciação de Vossa Excelência a anexa 
minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do 
Senhor Francisco Thompsoo Flores Netto. Ministro de: Primeira_ 
Classe. da Carreira de Diplomata. para. cumulativamente com o 
cal-go de Embaixador do Brasil junto à Santa Sé, exercer o cargo 
de Embaixador do BrasiT junto à Ordem Soberana e Militar de 
Malta. 

2. Encaminho. igualmente em anexo. informação sobre o 
país e Curriadum Vitae do Embaixador Francisco Thompson 
Flores NellO, que, junlamentc com a Mensagem ora submetida à 
apreciação de Vossa Excelência. será apresentado ao senado Fe- -
deral para exame de seus ilustres membros. 

RespeitosamenEe.- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae 
Embaixador Francisco Thompson Flores Netto 
Bruxelas!Bélgica (brasileiro de acordo com o art. 129. inci-

so n. da Constiruiçào de 1946). 17 de fevereiro de 1937. 
Filho de Carlos M. Thompson Flores. e Rita Martíns 

Thompson Flores. 
Bacharel em Filosofia. Universidade -de P'oiliers, França. 
Curso de Ecooomia. "School of Economjcs", Londres. 
CPCD.ffiBr. 
Curso de Treinamento e Aperfeiço~mento para Chefes de 

Setcres de Promoção Comen:ial. 
Cônsul de Teroeira Classe. 22 de janeiro de 1959. 
Segundo Secretário, merecimeillci, 24 de ou rubro de 1961. 
Primeiro_ Secretário, merecimento, 31 de março de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 1 o de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe. mereciDiellto. 20 de al:ril de 1977. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento. 17 de dezembro 

de 1981. 
Oficíal de Gabiiieie do Mirustro de Estado. 1959/60. 
Introdutor Diplomático Adjunto, 1960. · 
Assistente do Cbefe da Divisão de PrOdutOs- de Base, 

1967/69. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos Econó-

micos, 1969nO. 
Chefe da Divisão de lnfonnação Comercial, 1976n7. 
Chefe da Divisão de Operações -de Promoção ComerciaL 

I978n9. 
Agregado, 1979/83. 

Chefe do DepBrtameniO de Promoçio Comercial. 19&4/85. 
Subs~tÃrio-Geral de Assuntos Econômicos e Comerciais, 

1985/88. 
l..ondreo. Terceiro Secretário.l961. 
Londr<s. Segundo Secretário, 1961/64. 
Bruxelas. CEE. Segundo Secretário, 1964/61. 
Bruxelas. CEE. Encarregado, 1964, 1966 e 1967. 
Washington. Primeiro Se=tário. 197V73. 
Washington. Conselheiro. 1973n6. 
Buenos Aires. Embaixador. 1988192. 
Bonn. Embaixador. 1992'95. 
XII Sessào do Conselho Internacional do Açúcar, Londres. 

1962 (membro). 
XIV Reunião do Conselho Imernacional do Açúcar, Lon

cires. 1963 (delegado). 
IV Reuniio do Comit~ Prepernt6rio do Acordo Internacio

nal do Açúcar. Loncires. 1964 (delegado). 
Reunião dos c::1J.efes de Missões Latino-Americanas ac-recli

tados junto à CEE. Estr.sburgo. 1964 (n:presentante). 
Reunião do Comitê Consultivo do Cacau. da Conferência 

da ONU sobre Comércio e Desenvolvimenro. Nova Iorque, 1966 
(membro). 

Conferência da UNCfAD sobre Cacau, Genebra. 1967 
(membro). · -

VIll Assembléia ~ral da Aliança dos Produtores de Cacau. 
Lagos. 1967 (membro). . .. _ 

IX. X. Xll Xlll e XV Sessões da Assembléia Gemi da Alimça 
de Prcxklt= de Cacau. Lomé, Lagos. Acra.laundê. Brasi!ia. 1967n0. 

- Reunião Extraottlinária da Aliança dos Produton:s de Cacau 
e Aliança do Comit~ Consultivo sobre o Cacau da UNcrAD, Ge
nebra. 1967 (Subchefe). 

m Ses_sào da Conferência da ONU sobre Cacau. Genebra. 
1967 (membro).. -

Reunião do Comitê Consultivo sobre Cacau e Reuniào Pre
via de Produtores. Genebra 1968 (Chefe). 

XXIV e XXV Sessões do Comitê de Estatística do Grupo 
deEswdos sobre Cacau, da ONU para a FAO. Roma. 1969 (mem-

bro). Reunião dos gerentes de Exortação dos Países membros da· 
Aliança dos Produtores de Cacau. !aundê. Acra. Lomé. 1969!70 
(representante). 

Reunião do Comitê Consultívo da UNcr AD sobre Cac-au. 
Genebra. 1970 (membro). 

Reuniões Anuais do FMI e Bird. Wasbigton. 1971172t73/74 
e 1980 (assessor). 

FMI e BIRD, Washigton, 1971 (delegad<?supiente alterno). 
Reuniões de Consulta do Acordo de Têxteis de algodão 

Brasil·Estados Unidos. Washington. 1972 (delegado). 
XXXI Reunião Plenária do Comitê Consultivo lnternacio-

nal do Algodão, Manágua. 1972 (cbefe). · 
Reunião de Cba.nceleres do Continente. Washington. 1974 

(assessor-). 
Reunião de Chanceleres do Continente, México. 1974 (de

legado). 
Reunião de Coordenação dos Países Latino-Americanos 

Exportadores de Têxteis, Bogotá. 1975 (delegado). 
Reuniões Anuais do BID- México- 1976 e Jamaica. 1979. 
Cerimônias Oficiais de comemoração do Aníversário_ da 

República do Iraque, Bagdà. 1978 (membro). _ 
I Reunião da COmissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá. 1_979 

(membro). 
-II Reunião do Subgrupo de Agricultura Brasil-Estados Uru

dosdaAmérica. Washigton. 1979 (delegado). 
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XX Conferência da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação a Agricultura (FAO), Roma, 1979 (delega
do). 

XIV Conferência Regional da FAO para América Latína. 
Havana. 1980 (chefe). 

XIV e XV. Sessões do Conselho da Organização Interna
cional do Cacau. Londres. 1980 (delegado). 

Reunião das Juntas de Governadores. do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvo!vimemo (BffiD). Washigton. 1980 (delegado). 

VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Polónia, Brasília, 
1980 (delegado). 

IV Reunião da Comissão Brasil-Bulgária. Brasília. 1980 
(delegado). 

V Reunião da Comissão Mista s,asiJ~Romênia, Brasília, 
1980 (delegado). 

VI Assembléia Geral Extraordinária da Aliança dos Países 
Produtores de Cacau. Salvador. Babia. 1980 (delegado). 

I Reunião da Junta Inieramericana de Agricultura, São José. 
Costa Rica. 1981 (chefe). 

XXII reunião da Assembléia de governadores do Banco [n. 
teromericano de Desenvolvimento (BID). Madri. Espanha. 1981 
(delegado). 

II Reunião Ordínária do Comitê Executivo e Il Reunião Or
dinária da Junta Interamericana de Agricultura. Buenos Aires. Ar
gentina.l981 (chefe). 

XXI Conferêncía da Organização das Naçê'les Unidas para 
Alimentação e XXVlll Sessão Anuã! das Partes Contratantes do 
Acordo Getal de Tarifas Aduaneiras e Comércio. Genebra. 1981 
(delegado). 

XXVITI Sessão Anual das Partes Contratantes do Acordo 
Geral de Tarifas Aduanei.ras e Comércío, Genebra. 1982 (delega
do). 

VI Sessão do Conselho de Governadores do Fundo Interna
cional para o Desenvolvimento Agricola (FIDA). ltália, 1982 (de
legado). 

Reunião Ministenal da Aliança dos Países Prodtltores de 
Cacau. Duala. Camarões.l983 (çbefe). 

XII Reunião do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil
Estados Un.idos da América. 1983 (de_legado}. 

XXII Conferência da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO). Roma. 1983 (delegaào). 

VII Sessão do Conselho de Governadores do Fundo Inter
nacional para o desenvolvimento Agricola· (FIDA), Roma. 1983 
(chefe), 

I Reunião do Grupo de Assuntos Econõmicos Brasil- EUA .. 
Washington. 1983 (delegado). 

XXXI Exposição Internacional de Peruária. Agricultura e 
Indústria. Palermo. Argentina. 1983 (delegado). 

XX V Reunião Anual da Assembléia de Governadores do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. ?unta dei &te. Uru
guai. 1984 (delegado). 

Reunião para reexame das Relações Comerciais e Financei
ras Brasil-Argentina. Buenos Aires. 1985 ~chefe). 

Reunião Técnica do Grupo de Cartagena, Montevidéu. 
1985 (chefe). • 

Assembléia Anual Conjunta do Rvn e do Bird. em Nova 
Iorque e em Seul, !985 (delegado). 

Escola Superior de Guerra, Seminário sobre Relações Eco
nômicas Internacionais, 1985 (proferiu palestra). 

Encontros dos Presidentes do Brasil e da Argentina. em Foz 
do lguaçu. 1985 (delegado). 

Reunião Técnica PreparaE6ria à Reunião Ministerial ào 
Consenso de Cartageaa, Montevidéu, 1985 (chefe). 

Reunião dos Ministros dos Países do Consenso de Cartage
na. Montevidéu, 1985 (chefe). 

Reunião de Integração Brasil-Argentina para implementa· 
ção do Programa de Integração Rio de Janeiro, 1986. 

XV Comíssão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Cien: 
tíftca e Tecnológica, Berlim, 1986 (chefe). 

NegociaçàBf.· do· AAP-1 Brasil-Argentina, Buenos ~ires. 
1986 (cbeie). - - -

Reuniões Preparatórias à Visita do Presidente Sarney à Ar· 
gentina, Buenos Aires.l986 (chefe). 

Visita Presidencial à Argentina, 1986 (membro). 
Reuniões- de Avaliação do Comércio Brasil·Uruguai. Mon-

tevidéu, 1986 (chefe). -
I Reunião Brasil-Argentina sobre Protocolo n° 2 do Progra

ma de !ntegração Brasil·Argentina. _1986 (cbefe). 
IV Reunião Anual do FMI. 1986 (delegado). 
Reunião de Avaliação do Comércio Brasil-Paraguai. 1986 

(cbefe). - - · 
Reuniões de Alto Nível Brasil-Argentina. preparatória à vi

sita do Presidente Raúl Alfonsin ao Brasil. 1986 (chefe); 
Seminário Industrial Argeotino. promovido pela. Embaixada 

da Argentina, São Paulo. 1987 (proferiu palestra). 
Reunião do Grupo Informal de Cairos. Ottawa. !987 (eh•· 

fe). 
Visita presidencial ao Uruguai, 1987 (membro). 
Conferência Regional sobre Produtos de Base, Guaietnala. 

1987 (chefe). 
Reuniões de A valiaçã.o cdo Relacionamento Econômicõ-Co

mercial Brasil-Uruguai. 
Negociações Comerciais e Financeiias Brasil-Paraguai. e 

Renegociação dQ APP n° 9, Brasil-México, Montevidéu, 1987 
(chefe). 

Ill Reunião Preparatória de representantes Governamentais 
e Ill Reunião do Conselho de Ministros no âmbito do Aladi para 
avaliar os resultados da Rod..a.d.a Regional de Negociações, Monte
vidéu. 1987. 

Encontro dos Presidentes do Brasil, Argentina e Uruguai. · 
em São João de Ancborena, janeiro de l988 (r:D.em.bro). 

Visita do Presidente Alfonsin ao Brasil. abril de -1988 
(membro). 

Representante do Brasil junto ao Comitê Intergovemamen~ 
ta( Coo~enador dos Países da Bacia do Prata, 1988-. -

A disposição do Ministério da Agricultura. 1977. Secretário 
de Cooperação Económica e Técnica Internacional Subin/Seplan. 
1979. Coordenador de Assuntos Internacionais de Agricultura, 
1979183. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz. Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasí..iia, Grá-Cruz... Brasil. 
Ordem do Mérito Naval. Grande Oficial. Brasil. 

- Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial. Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial. Brasil. 
Ordem Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Lauro Müller. Brasil. 
Ordem de Isabel a Cat6lica. Grã-Croz. Espanha. 
Ordem Francisco de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela. 
Ordem da Águia Azteca. Grã..cruz. México. 
Ordem de Maio ao Mérito. Grã-Cruz. Argentina. 
Ordem da Rainha Vitória. Comendador. Reino Unido. 
Ordeio do Mérito Italiano. Comendador, Itália. 
Ordem do Infante Dom Henrique. Oficial. Portugal. 
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Onlem de Malta 

A Ordem Soberana Militar Hospitalar de São João de Jeru
salém. de Rodes e de Malta é uma instib.lição existente desde o ~· 
cuio XL estando sua origem ligada à época das Cruzadas e da cria· 
ção de muitas outras ordens de cavalaria., que desapareceram oo 
perderam sua identidade original. 

Como-sujeitó de Direito· Internaciotial Público, a Ordem 
mantém relações diplomáticas com um certo número de Estados, 
através de representantes estrangeiros acreditados junto i Santa Sé 
e de representações nos seguintes países: Áustrlã. Espanha, Itália, 
República de Malta_ Portugal. Saint Marina, Argentina, BoHvia, 
Brasil. Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equad<r, 
Guatemala. Haiti Honduras. Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Replblica Dominicana. Uruguai, Venemela, Líbano, Filipinas. 
Tailândia. Benín, Burldna Fasso, CamaJ:ões, Repúolica Centro
Africana. Costa de Marf1m, Egito, Etiópia: Gabão. Guin~. Libéria, 
Mali. Marroco, Mlwritânia. Mauricio Niger, Senegal, Somália. 
Togo. Zaire. · 

Relações BDat..-.ls 

Data de- 6 de dezembro de 19S l, o estabelecimento de rela· 
ções diplomáticas entre o Bnsil e a Ordem -de Malta, quando foi 
divulgado comunicado oficiaL segundo o qual o Governo brasilei· 
ro reconhecia o "estaiuto intemaciOnal de Ordem Soberana e Mili· 
tar de Malta e a decisão das partes em estabelecer relações diplo
máticas. com a criaÇão de uma Legaçâo da OSM de Malta no Rio 
de Janeiro e uma Legação do Brasil em Roma. 

Em 1959, foram equipuadas as repreSentações, com ocre
denciamento do Embaixador junto à Santa Sé como Enviado Ex· 
traordioáriO-e Ministro Plenipolenciário j:loto A Ordem de Malta. 

Em 1966. o Governo brasileiro acolheu o pedido de eleva
ção de cate geria da rel""sentação diplomática à categoria de Em
baixada. O tema constitui o principal assuntO oficial da visita que 
o Grão- Mestre realizou ao Brasil em junho de 1966. assim como 

da visita qUe fez ao Gt-ão-MeStre -0-Clianceler brasileiro. na sede 
da Ordem, em Roma. em 13 de seteinbro do mesmo ano. 

Atividades da Ordem oo Brasil 

A Ordem Soberana Militar dê Malta é representada presen
temente no Brnsil pelo Embaixador Cario Enrico Giglioli e desen
volve atividades assistenciais através de associações: A:>sociação 
Brasileirn do Rio de Janeiro, cri.ãda em f957 e presidida pelo Prof. 
Pietrü de Vita; AssociaÇão de São Paulo ~ i:io Brasil Meridivnal. 
criada em 1957 e presidida pelo Dr. Francisco Scaq)ã e Associa
çào de Brasília e do Brasil Setentrional, criada em 1984. presidida 
pelo Dr. Álvaro José de Pinho Simões. • 

A seguir, alguns dos trabalhos desenvolvidos pela Ordem 
no Brasil: 

• pesquisa e assistência gi-atuita aOs banseoiaoos do Hospital 
Frei Antonio, Rio de Janeiro; 

. cn:cbe Cruz de Malta, com Jardim de Infância para 150 
crianças de O a 6 anos. Rio de Janeiro; 

. ajuda financeira ao BancO dã. Providência. Rio de Janeiro; 

. .assistência aos deficientes da APAE. ABBR. 
Cemro Assísrencial Cruz de l\.1alta. Centro Médico e sócio-

educativo. São Paulo; - - ------
. clínicas móVeis. São Paulo; 
. .assís[ência a 95 iostituições de caridade. São Paulo; 
. dispensário cedido à Municipalidade.de Pinhais, Paraná; 
. envio de alimentos e medicamentos à colónia de 2.(XX) le

prosos de Vila da Praia, Belém do Pari; 

. dispensário médico e consultório dentário. Bahia. 
DE-I. em 22-8-95. 

(À Comissiio d~ Relaç&s-Ex~riCres e D~fe.sa 
NadoMl.) 

MENSAGEM N' 299, DE 1995 
(N' 954.'95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De conformidade com o art. 84, inciso VTI. da Constitllição 

Federai, com o disposto no art. 18. inciso I, nos ans. 56 e 58, do 
Decmo n• 93.325, de I' de outubro de 1986, no art. 39, inciso 11, 
alfnea a, e 40, do Anexo I ao Decreto n' 99.578, de 10 de oorubro 
de 1990, submeto à apreciaçio de Vossas Excelências a indicação 
do Senhor Rapbael Valentino Solxinho. Ministro de Segunda 
Classe, da Caneira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil )mio à República do Psnamá. 

2. Os méritos do Ministro de Segunda Classe Raphael Va
lentino Sobrinho. que me incllzira.m a escolhê·lo para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa informação do ~s
tério das Rela~s Ex[eriores.. 

Brasilia, 12 de setembro de 1995. -,Fernando Henrique 
Canlooo. 
EM N" 5 13/DP/SRC/G/APES 

Brasília. 6 de setembro de 1995 
Excelenijssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o artigo 84, inciso Vll, da Constituição, 

.. com o disposto no artigo 1&. inciso I, artigos 56 e 58. do Decreto 
n° 93.325, de 1° de outubro de 1986, no art.. 39, inciso IT. alínea a, 
e 40, do Anexo I ao Dea<to n• 99.578, de 10 de oorubro de 1990, 
submeto à. apreciação de Vossa Excelência a anexa minUta de 
Mensagem ao Sçnado Federal destinada à indicação do Senhor 
Raphael Valentino Sobrinho, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República do Panamá. 

2. Encaminho. igualmente em anexo. informação sobre o 
país e Curriculum Vitae do Ministro de Segunda Classe Rapbael 
Valentino Sobrinho, que.juntamente com a Mensagem ora subme
tida à apreciação de Vossa Excelência. serão apresentados ao Se
nado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente.- Luiz Felipe Lampréia~ Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Ministro de Segunda Classe RAPHAEL VALENTINO SO· 
BRJNHO 

São Paulo'SP. 18 de abril de 1936 . 
Filho de Virginio Maria Rosário Valentino e ?vtaria Fanuele 

Valentino . 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. FD-USP/SP. 
Doutorado na Faculdade de Direito e Ciências Econômicas . 

Universidade de Paris . 
Curso Especial de Preparação à Carreira de Diplomata, 

IRBr. 
Doutor em Economia Política. UF/RJ. 
Mestre_ em Economia e História Econômica "Árba Srudies" . 

''University College", Universidade de Londres . 
Professor de Direito Internacional Público. · 
CPCD. IRBr. 1968. 
Professor de Politica Internacional. CPCD, [R8r.l968. 
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Professor de Relações Internacionais. CPCD, IR.Br. 1969. 
Professor de Problemas Internacionais Contemporâneos. 

CPCD. IRBr. 1969. 
Professor de Direito Constítucional, CPCD. IRBr. 1969170 

e 1972. 
Professor de Problemas Económicos Contemporâneos, -

CPCD, IRBr. 1970/74. 
Professor de Politica Internacional, CPCD. IR Br. 197 4. 
LiVTe-docente de Economia Política. UF/RJ. 
Conferencista da Escola Naval. Cursos de _Direito Interna

cional, 1968n2 e de Econoro.ia Internacional, 1969n4. 
Professor de Relações Internacionais e de Economia do De

senvolvimento. 
Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais, FGV. 

1972!74. 
Professor de Relações Econômicas Internacionais e de Eco

nomia do Desenvolvimento. 
Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais. FGV, 

1972174. . 
Professor de Politica Internacional, Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais. UF/RJ, 1970n4. 
Professor de Eoonomía Politica. UEG. 197317 4. 
Professor de Economia do Curso de Preparação à Carreira 

de Diplomata. IRBr, 1983. 
Examinador de Economia no CAD. IRBr. 1983186. 
Examinitdor de Economia no Vestibular do IR.Br, 1983/88. 
Pesquisador de Economia Internacional do lnstituto de Re-

lações Internacionais da Pontificia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, 1984186. · 

Membro-Fundador e Participa:nte-Debatedor do 1 ~ Simpó
sio da Sociedade Int.emacional Joseph Scbumpeter (AugsOO.rgo. de 

· 1986) sobre o tema - "Economia Evolucionista~ Modelagem e 
Pesquisa Empirica" (Augsburgo,!986). . . . 

ParticiPai:itC~Relator e Presidente do Grupo Launo-_Amen
cano do ZO Simpósio da Sociedade Internacional Joseph Schumpe
ter (Sienã., 1988), sobre o tema - ''Evolução da Tecnologia e Es
trumra do Mercado mim Contexto Internacional". 

Paraninfo- da turma do lRBr. que se diplomou em 20 de 
abril de 1989. 

1967. 

Terceiro_Secretárío. concurso: 20 óe Jãneiro de 1964. 
Segundo Secretário. merecimento, 31 de dezembro de 

Primeiro Secretário, merecinii!ntO. I de janeiro de 1973. 
Conselheiro. merecimento. 29 ,de junho de 1979. 
Mirustro de Segunda Classe. mereciinento. 21 de dezembro 

de 1983. 
Asststente do Secretário-Geral-Adjunto para Assumas da 

Eumpa Oriental e As ia. 1964. 
Coordenador de Ensin0 do IRBr. 1973. 
Agregado, !982:83. 
Cbefe da Dtvtsão de Frontetras, 1991/94. 
Cbefe. Subsututo. do Deparumento das Américas. 1991/94. 
Cbefe do Deparu.mento de Politica Tecnológica. Financeira 

e de desenvolvimento. 1994/95. -
Londres~ Primeiro Secretá.no.l974/79. 
Londres. Conselheiro. 1979182. 
Londres. Cbefe do Setor Econõin.ico.FmãiJO:lro. 1976/82-. 
Comissão de Estudo de Direito do Mar, 1963 representante 

do MRE) 
Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Cooperação Econó

mica e Técnica. Lima. 1971 (membro). 
I Reunião da Comissão Mista Brasileiro- Venezuelana de 

Cooperação Econômica-e Técwca. Caracas. 1971 (delegado). 

I Reunião da Comissão Mista brasileiro-Colomb_iana 
de _Cooperação Econômica e Técnica, Bogotá. 1972 (delega· 
do). 

Conferência da ONU solm: meio Ambiente. Estocolmo. 
1972 (assessor). , 

Confereência Internacional da ll'YtCO para o estabeleciioen
to de um Sistema Internacional de Satélite Marítimo. Londres. 
1975 (delegado). 

XI Sessão do Comitê de Cooperação Técnica da IMCO, 
Londres, 1975 ( cbefe ). · 

Grupo de Trabalho Orçamentário da IMCO. 1975 (repre· 
sentante). 

XXXIV Sessão do Conselho da IMCO. Londres, 1975 (de· 
legado). 
- Reunião do Cómitê ExecutiVo do _Conselho Internacional 

do Trigo,l975(cbefe). 
Reunião do Grupo PreParatório do Conselho InteinaCional 

do trigo.1975 (cbefe). 
Reunião do Subgrupo de Peritos do Grupo de TrabãlbO In

tersessional da IMCO para o estabelecimento de um Sistema Ioter· 
nacional de Satélite Mar:ítimo, Oslo, 1975 (cbefe). 

Negociações so~ ttansporte aéreo com o ''Dep~ent of 
Trade". Reino Unido. 1975 (membro). 

XXVI. XXVII e X:X:Vlll Sessões do Comitê Juridico da 
IMCO. Londres. 1975 (cbefe). 

IX Assembléia da IMCO. Londres, 1975 (membro). 
Reunião do Conselho da IMCO, Londres, 1975 (membro). 
Reunião do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Mari-

- nbo. Londres, 1975 (cbefe). .. . __ 
Participante do Seminário sobre reforma Monetária Interna· 

cíonal. patrocinado pelo Institut Atlantique de Paris, Jouj-en-Josas, 
1975. 

II Sessão .da II Confc:tência Intergovern.amental sobre a Im
plantação de um Sistema Global de Comunicações Ma:ritimas Via 
Satélite, IMCO. Londres,l976 (delegado). 

Representante da Erobaixada em Loodres no Roya!lnstitute 
of lntemational Affairs (Cbaum House), Londres. 1976182. 

Integrante das delegações brasileiras para conversações in- • 
fon:na.is com o ''Department ofTrade" s_obre concessão de garan
tias do Export Credit GuaraD.tee Department. Reino Unido. 1976 e 
1982. 

__ À_ disposição do Ministro Cbefe da Secretaria de P~eja
mento da Presidência da República e do Ministto da FaUõ~~ em 
sucessivas visitas a LOndres.- pãia- Coll~ersaç&s fulãriceiras. 
1976182. 

À disposiç-ão da Delegação lnte71=Wlamentar Brasileira que 
visitou o Reino Unído a convite da Seção Britânica da Uc.ião In-
terparl<~:mentar. 1978. - - -

A disposiçõ do Vice-Presidente eleito do Brasil. em visita 
oficiai ao Reino Unido. 1979. ---

Participante do Seminário 'The Politica! Economy of New 
and Old lndusrrial Countries", promovido pela Universidade de 
Sussex. 1980. _ _ 

À disposição do MinistrÕ da Indústria e do Comércio do 
Brasil em visitas oficiaiS a Londres, 1980 e 1982. 

RepreSeOtante da Embaix-ãda em Londres nas Reuniões de 
_Coordenação dos Chefes de Setores EconônriCos das Embaixadas 
junto aos países da Comunidade Económica Europeia. Bmxelas. 
1981. 
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Representante da Embaixada em Londres no Seminário do 
Financial Times, preparatório da Reunião de Chefes de Estado, 
Cancún. 1981. 

XVlll Reunião de O!anceleres da Bacia do Prata; 1989 (de-
legadO). . 

Comissão Mista Brasil-Nigéria. 1989 (delegado). 
Reunião de Consulta Bilateral Infoonalll~il-Estados Uni

dos da América. Comércio. 1989 (delegado). 
Reunião de IntegraçãO Brasil-Argentina. 1989,-Buenos Ai-

res (delegado). . 
ReUoião da Comissão Mista Brasil-Suécia. em Brasília. 

1983 (delegado). . . 
X Reunião da Comissão Especial de Coordenação Brastlel-

ro-O!ileoa.l989 (delegado). · . . 
Grupo de Negociações Tarifárias. Comissão de Polít.J.ca 

Aduaneira. Representante do Ministério do Desenvolvimento da 
lndústria e do Comércio. 1989. 

Conferencista e representante da Embaixada ~m Londres DO 

"Overseas Developaient Institute", Londres. . 
Negociador do Projeto fV do endividamenl,o externo brasi

leiro. Londres e Paris. 1983. 
À disposição do Ministério do Planejamento e Coordenação 

Econômíca, 1965/66 (Subchefe da Assessoria Internacional). 
À disposição do Ministério do Interior, 1967/1972 (Subse

cretário de Cooperação Econômíca e Técnica Internacional). 
À disposição do Gabinete do Minislro da Fazenda Consul

tor Espeeilll do Pn:sideme do Banco Central do Brnsil, 1982188 .. 
Consultor da Pn:sidóncia do Banco Central do BrnSll, 

1983/85. . ' . 
Consultor da Diretoria da Area Ex.tema do Banco Central 

do Brasil 1985/88. 
Coordenador de Assuntos Internacionais do ~tério do 

Desenvolvimento da Indústria e do Cométcio 1989/90. 
Publicações: 
A Plataforma Cominental, Instituto Brasileiro de Relações 

Internacionais, 1964. 
O Estado Comercíanle nas RelaÇões Internacionais, Socie-

dade Brasileira de Direito ln!eroaciooal, 1964. . 
A Denegação de Justiça e o Acordo de Gara.nJ.~ de Inv~sti

mentos entre o Brasil e os Estados Unidos da. América, Saratva, 
1966. 

A Irrigação c a Revolução Agrícola. no Brasil, Estudos 
APEC.l969. . 

O Nordeste Brasileiro na Prospe~iva Internacional. Es
tudos APEC. 1969. . 

O Nordeste e as Três Verdades do Desenvolvimento. Es
tudos APEC. 197!. 

O Brasil ante a Alternativa Comercial Européia, Esru
dos APEC. 1971. 

"Ajuda Internacional e Desenvolvimento", in As Nações 
Unidas e os Problemas Internacionais, FGV. 197 4. 

Política e Comércio lnternacional, Estudos APEC. 197 4. 
O Macrodes.a6o das Exportações, Estudos APEC. 1974. 
A Funçãa-.Empri:sa ·rui -Integração Latino--Americana 

(tese de livre-docéncia), APEC, 1975. 
Direito Internacional Público (em cc-autoria), Escola de 

Guerra Naval. 1974. 
A Estratégia Atual da Política Externa Brasileira, Livra-

riaJoséOlímpioEditora, 1975. _ 
Growtb witb ioftatioo in Brazil (1968-1973); Its Causes, 

origios and consequences (Londres, Universidade de Londres, 

Institute of Latin American Studies. tese de mestrado, 1979, edi
ção pública, no prelo, com prefácio do Professor Gilberto Freyre). 

Em co-autoria com o Embaixador Robeno Campos, 'Theo
ries of Diffusion and dependency e Brasil, a country study". in 
O!ristopber Saunders (ed.), Tbe Potitical Economy of New and 
Old Industrial Couotries (Londres, Butterwortby, 1981) .. 

"O O!anne Discreto da Destruição Cria dom". Caderno Es-
pedal do Jornal do BrasiL 10-2-85 - p.5. . 

"O Suicídio dos Méritos do Capitalismo", Caderno Espectai 
do Jornal do Brasil 14-4-85- p2. 

"A Política Exterior do Brasil", Digesto Econôm.íco. 310 
(Janeiro-Fevereiro 1985), pp. 44-u. _ 

"Economia e Sociedade na Constituição". Digesto Econo-
míco. 325 (Justiça. 169 (Julho-Agosto 1987), pp. 29-45. . 

''Economia e Sociedade na constiOJ.ição", Arquivos do Mi
nistério da Justiça, 169 (Julho-Setembro 1987), pp. 515 I. 

"An Evolutiotwy Approllch "'lnllatioo" (Análise critica de "pa
pet' ....,senado ao 1 • Simp:isio da Sociedade ~ lOSOJil, 
Sdn-. Augsl>ngo, ootubro de 1986. p~blicada em Harusd!. Hcrst 
(ed.) Evolutioomy F.coocm.ics. Applicatioos of Sc!nmlpet..-'s ldeas 
(Caml:ridge, New Y 00<. Cambri:ige Univ""ity, Press. 1988). . 

''Economia e Sociedade m. Constituição". Jornal do Bras~ I, 
14dejulbo de 1987. 

"A Dívida Externa e a Pobreza da Economia". Jornal do 
Brasil, 3 de agosto de 1987. 

"Deusdeficit", santa dívida", Jornal do Brasil, 12 de outu
bro de 1987. 

"1929/1987, A Rebelião do Inconsciente Econômíco?", 
-Jornal do Brasil. 29 de dezembro de 1987. 

"A Espada e a Sombra- A Síntese Possível entre a Destrui
ção Criadora de Shumpeter e o Equilíbrio Pemtllllente de Walras", 
Jornal do Brasil, Cademo B, Especial 16-10-88. 

Scbumpe<er e Walras in Latin América- A Dualistic S";'dllre 
of Innovatiar;: Madre! V..-sus St.ate (Siena. May 1988) (A Publicação 
está prevista para maio próximo. pela Michigan Uo.iversity Pre~)._ 

Ciência e Tecnologia na Visão de Schumpeter (ConferenCia 
proferida na Universidade de Bmsilia. no ciclo Filosofia da Ciên-
cia. Metodologia e Economia. 1989). . 

Membro Associado da Sociedade Brasileira de Dire1to ln· 
temacional, 1969. 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, BrasiL 
Medalha do Centenário de Lauro Müller, Brasil. 

Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Membro Hon!.-n-áno da Real Ordem Vitoriana. Reino Unido. 
Prêmio Basileu Garc1a USP. 
Prêmio Vicente Ráo. USP 
Prêmio Pbifadelpho de Azevedo. USP. 
Prêmío Waldemar Ferreira. USP. 
Prêmio Rodrigues Alves Filho. USP. 
Prêmio Thoodurcto dl.' Camargo Filho, USP. 
Prêmio Francisco Ernigdio da Fonseca Pacheco. USP. 
Prêmio do Instituto dos Advogados do Brasil. Seç-ào de São 

Paulo. USP. 
Prêmio Livreiro Saraiva. USP. 
Prêmio da Associação dos advogados de São Paulo. 
Prêmio da Editora Lex. USP. · 
Prêmio João Anud.a. USP. 
Stélio Marcos Amarant_e, Chefe do Departamento do Ser. 

viço Exterior. 
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DADOS BÁSICOS SOBRE PAÍSES 
País: PANAMÁ 

AOJalização em: 14-9-94 
Responsável: DCS 

Síntese do País 

t;Joroe Oficial do País: Re~ública do Panamá 
Area em km2: 75.517 Km 
PoJXllação: 2,6 Milhões Hab. Hab. Ano: 1993 
Língua: Espanhol 
Data Nacional: 3 de Novembro 
Capital: Cidade do Panamá 
Fronteira com o Brasil: Não tem 
Colônia Brasileira: 
Sistema de Governo; República Presidencialista 

Autoridades 

Chefe de Estad9: Pres. Ernesto Peréz Ball~<Wez 
Chefe de GOvemo: __ Ptes. Ernesto Peréz 8alladarez 
Cbanceler. Gabriel Lewis 
Embaixador no Brasil: Juan Ramón de Roux de Lá Guardia 

Presença Brasileira 

Chefe do Posto: Embaixador Mauro Sérgio da Fonseca 
Costa Couto 

Missão Brasileira: Embaixada - Av. Ricardo Arango Y 
C alie Elvira Mendez n° 24/ 1 o Piso Campo Alegre- Ed. El Dorado 
-Panamá 5 

Outras Repartições e 

Temas sobre o País 

Combate ao tráfico de entorpecentes 
Combate à lavagem de dinheiro 
Combate ao terrorismo 
Congresso Universal sobre o Canal do Panamá. a ser reali

zado na Cidade do Panamá em 1997 

Temas da Agenda Bilateral 

Adesão do Brasil ao BCIE 
Fundo Brasileiro de CooperaÇ:ão no âmbilo da OEA 

Visitas Oficiais 

Missão especial à posse do Presidente 
Eleito do Panamá Ernesto Perez Balladares. cbefiada pelo 
Embaixador Raul de Vin<:en.ri em l 0 ,de setembro de 1994. 

A tos bilaterais 

( 1991)- Comunicado Conjunto 
(1985)- Memorando de Entendimento para a Execução do 

Programa de Cooperação TécniCã. no Campo Energético 
(1984)- Acordo de Transporte Aéreo 
(1981)- Acordo Básico de Cooperação Cifmúfica e Técoi- · 

c a 
( 1980)- Acordo para CriãÇàOOO uma-C'OrriiSSKo Mista 
( 1979r.:. Memorando de Entendimento com vistas a Estabe· 

lecer as Bases de um Programa de colaboração Energética 
( 1972)- Convênio sobre Radioamadorismo 
( 1944)- Coil-vên.io CultUral 

Comércio bilateraf 

Exportações do Brasil: US$23.1 &5.219.00 Ano: 1994 
Principais Produtos: 
Importações para o Brasil: US$40.732.947.00 Ano: 1994 
Pnncipais Produtos: 

Economia 

PIB: US$63 bilhões Ano: 1993 
Moeda/Câmbio: Balboa B$1-US$1 
Princ. Ativ. Econômica: Agriculrura e pesca. indústria de 

alimentos. turismo 
Exportações Totais: USS5,200.000,(XXl.OO Ano: 1993 
Principais Produtos: bananas, camarão. açúcar 
Importações Totais: US$6,200,000.000.00 Ano: 1993 
Principais Produtos: Bens de capital 
Déficit US$1,000,000,000.00 Periodo: 1992·1993 

Informações para viagem 

Vôos do Brasil: AV 086/070 sai 6' 08:00/2' 10:30- 16:40 
conex. em Bogotá!LB947/910 18:00- 2:10+ 
conex. em Bogotá!LB 947/910 18:00- 2: lO+ 
Exigência de Visto: sim 
O visto é desnecessário para.trânsitos de menos de 24 horas 

também 
Fuso Horário: -2/bor. verão -3 
Corrente Elétrica: 110v/60Hz 
Padrão de TV: NTSC 

(À Comissão de Relações Exterwre.s e Defe.sci Na· 
cion::zl.) 

MENSAGEN N" 300, DE 1995 
(N° 955~ na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
_ De conformidade com o art. 52, inciso TV. da Consti~ição 

Federal. e com o disposto no art. 56.§ l 0 • do Decreto no 93325. de 
1° de ourubro de 1986. e com os arts. 39. inciso n. alínea "a_". c. 
40. do Anexo I ao Decreto n° 99.578. de 10 de ourubro de 1990. 
submeto à apreciação de Vossas Excelências a indicação do Se
nhor CLÁUDIO'MARIA HENRIQUE DO COUTO LYRA;-Mi. 
nistro de Segunda Classe, da Carreíra de Diplomata, pan.. cumula· 
tivamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
Cooperativista da Guiana: exercer o cargo -de Embaixador do Bra· 
siljunto a São Vicente e Granadinas. ~ 

Os méritos do Embaixador Cláudio Maria Henrique do 
Couto Lyra, que me induziram a escolliê-lo para o desempenho~ 
dessa elevada função. constam da anexa lnfomtaçã.o do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasilia, 12 de setembro de 1995. Fernando Heririque 
Cardoso. 
EM N" 515/DP/SRC/G/APES 

Brasília, 6 de setembro de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
De acordo com o artigo 84, inciso Vll. da Constituição. 

com o disposto nos artigos 18. inciso I. e 56,§ 1°, do Decreto n° 
93325, de 1° de ou rubro de 1986. e nos artigos 39_, inciso II. alínea 
"a". e 40. do t\nexo I ao Decreto n° 99.:578, de 10 de ouwbro de 
1990. submeto à apreciação de Vossa Excelêncía a anexa mínuta 
de Mensagem ao Secado Federal destinada à indicação do Senhor 
Cláudio Maria Henrique do Couto Lyra, Ministro de segunda clas
se. da Carreira de Diplomata. para. _cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da 

- Guiana, ex_ercer o cargO de Embaixador do Brasil junto a São Vi
cente e Granadinas. 

2. Encaminho. igualm~ote em anexo, informação sobre o 
país e Curriculum Vitae do Embaixador Cláudio Maria HeD.ri. 
que do Couto Lyra, que. juntamente com a Mensag~m ora _su_b-
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metida à apreciação de Vossa Excelência, selá apresentado ao Se
nado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente,-=- Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Es-
tado das Relações Exteriores. --

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE CLÁUDIO MARIA 
HENRIQUE 00 COUTO L YRA 

Buenos Aires, 17 de outubro de 1940 (brasileiro de acordo 
com o artigo 129. inciso IT. da Constituição de 1946). 

Filho de Heitor Lyra e Yolanda. do Cou.to Lyra. 
Curso de Preparação à Carreira Dipiom.ltica, I964. 
IV Curso de Economia Cafeeira do Instituto Brasileiro do 

Café, I965. 
OJrso de T~inamento e Aperfeiçoamento para Cbefes de 

Setores de Promoção Comercial, 1975. 
CAE,IRBr, I9~2. 
Terceiro Secretário, 1~ de fevereiro de 1965. 
Segundo Secretário, antigüidade, I2 de novembro de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento, 27 de jliho de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de dezembro 

de 1985. 
Auxiliar do Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 

1965/66. -
Auxiliar do Cbefe do Cerimonial, 1966/67. 
Auxiliar do Chefe da Divisão de Comunicações e -Arquivo, 

1967. 
Assistente do Chefe da DivisãO-da América Meridional-I. 

1976n7. 
Assessor do _Chefe do Depert.am.ent.o das Américas, 

·I978n9. 
Cbefe da Divisio da América Meridional-L 1979/87. 
Cbefe, substituto, do Deportamerito das Américas, 1984187. 
Londres, Segundo-Secretário,l968n!. 
La Paz. Segundo-Secretário. !97ln3. 
Lisboa. Primeiro-Secretário, 1973n6. 
Montividéu, Ministro-Conselheiro. 1987/94. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios. a.i., 1987/94. 
Çieorgetown. Embaixador, 1995. 
A disposição do Grão-Duque do- LuxemburSQ. do Presiden

te da Itália e dos Soberanos Belgas em visitas ao Brasil. 1965. 
À disposição da OEA. por ocasião da U Conferência lntera-

mericana Extraon:lí.oáií.ã.: Rio de Janeiro. 1965. 
À disposição do Presidente de Israel em visita ao Brasil. 

1966. - .. ... . ... 

À disposiçãO do Grii-Mestre da Ordem Soberana e Militar 
de Malta e do Presidente da Bolívia em visitas ao Brasil, 1966. 

À disposição do Rei C.a Noruega e dos Principes do Japão, 
em visitas ao Brasil, 1967. 

À disposição da Missão Especial da República de CaOO 
Verde à Posse do Presidente da República do Brasil, 1979. 

À disposição da Missão Especial da República da Guatema
la à Posse do Presidente da República do Brasil, 1985. 

Â disposição do Minis-tro dos Negócios Estrangeiros da 
França por ocasião da visita do Presidente- da Rep.ibl.ica da-França. 
1985. . 

VIII c Xill Reuniões dos Chanceleres dos Países da Bacia 
do Prata em Brasília. respectivamente em 1976 e 1982. 

Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Recursos Hídricos e 
Outros Recursos NMura.i.s dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 
em 1977. 1980. 1981 e 1982. 

IV. VI e VUI Reuniões da Comissão Especial de Coordena
ção Brasileiro-Chilena (CEC) em Brasília, respectivamerii.e em 
1977. !981 e 1985. 

Visitas dos Presidentes da República da Argentina ao __ Bra
sil. 1980 e 1986. 

Visita do Ministro das Relações Exteriores da República 
Oriental do Uruguai ao Brasil, 1980. 

Membro da Seção Brasilei.fa da Comissão Mista Brasileiro
Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim. 
1980/!987. 

Visít.a do Ministro da I.tidústria e cOlnércio do Paraguai. 
1980. 

-- Comissão MiSta Brasileiro-Argentina para a Construção da 
Ponte Presidente Tancredo Neves' sobre o Rio Iguaçu, 1980!1985. 

Visitas dos Ministros das Relações Exteriores e Culto da 
Argentina. 1982 e I 984. 

Visita do Ministro das Relações Exteriores do Chile, 1982. 
Encontro dos Presidentes da ReJXibüca do Brasil e da AI· 

gentina, Porto Me"ira-. 1983-. 
Visitas dos Presidentes da República Oriental do Uruguai. 

!984e 1986. 
Visitas dos Ministros das Relações Exleriores do Paraguai, 

1980, 1983.1984, 1985 e 1986. 
Encontros dos Presidentes do Brasil e do_ Paraguai. em 

Goiânia (1980) e ltaipu (1984,1985 e 1987). - ·· 
Reunião da Subcomissão Brasileiro- Uruguaia para o 

Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiriças, Brasília, 
1985. . .. .-· 

Reunião da Comissão Geral de Coonienação Bmsíleiro
Uruguaia. Brasília. 1986. 

Reunião preliminar sobre a integração entre o Brasil e a AI-
gentina,ltaipava,-1986.- - · -

ConferênciaS na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da 
Aeronáutica (1979), Escola de Comando e Estado- Maior da Aero
náutica (1981,1982, 1983,1984, 1985,1986), Escola Superior de 
Guerra (1981. !985, 1986), Escola de Guen-a Naval (1982.1983, 
!984. !985, !986). Associaçào dos DiplomadOs da Escola Supe
rior de Guerra (1984. 1985), Estado-Maior das Forças Atroadas 
(1985,!986. 1987). . .. 

IX. X. XL XII. XIV, XV, XVI e XX Reuniões Ordlriârias 
de Chanceleres dos Países da Bacia do Ptal.a, respectivamente em 
Assunção (1977), Punta de! Este (1978), Buenos Aires (1980), 
Santa Cruz de la Sierra (1981), Assunção (lg83), Punta de! Este 
(1984), Buenos Aires (1986) e Punia de! Este (1992). 

I e ll Reuniões Extraordinárias de Chanceleres dos Países 
da Bacia do Prata, respectivamen"' em Buenos Aires ( !986) e 
Punta del Este (1992) 

V e VII Reuniões da Comissão Especial de Coordenação 
Brasileiro-Chilena (CEC) em Santiago respectivameme em 1979 e 

19H3. Reuniões do Grupo de Trabalho-sobre Cooperação em Seto
rc:-:. Sm·!ai.s dllS Palses da Bacia do Prata em Montevidéu (1977) e 
Assun,·à~) tl 1}71':). 

X Reunião da Comissão Especial Brasileiro-Argentina de 
Coordenação (CEBAC), Buenos Aires. 1979. 

Reuniões do Grupo ad hoc sobre Interconexão Ferroviária 
~-mrc ll Brasil e o Paraguai. 1979 e 1980. -

Comitivas dos Presidentes da República em visitas ao Pan
~u<li (l9RO). à Argentina (1980). ao Cbile (1980). ao Uruguai 
t i~X5) e à Argentina (11}86). 

ünnilivas dos Mimstros de Estado das Relações Exteriores 
t•m vis.itas ao Cbile (1980 e 1984), à Argentina (1985), ao Para
guai (19S6) e ao Urugua1 (!986). 
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Conferéncia Inter-regional de Organismos Fluviais Interna· 
<.:ionais. promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU}, 
Dacar. 198L 

Encontros dos Presidentes do Brasil e da Argentina em Pas· 
so de los Libres (1981) e Puerto lguaru/Foz de lguaçu (1985). 

Missão Especial para represen[ar o Brasil na cerimônia de 
posse do Presidente da República do Paraguai, Assunção, 1983 
(membro). 

Reunião sobre Temas Económicos Brasil-Argentina, Bue
nos Aires. 1984. 

Reunião sobre Planejamento Polítiço entte equipes das 
Chancelarias do Brasil e da Argentina., Buenos Aires, 1984. 

Reunião dos Grupos de Apoio e de Contadora em Punta del 
Este, 1986. 

Reuniões preliminareS :;obre a integração entre o Brasil e a 
Argentina. em Buenos Aires. 1986. ~--

Reunião da Subcomissão Brasileiro-Uruguaia para o De
senvolvimento Conj.mto de zonas fronteiriças. Mollte!'idéu.. 1986. 

Comitíva do Sécretári.o-Geral das Relações Exteriores em 
visita à Argentina, I 986. - --

Reunião dos Cbenceleres do Brasil, da Argentina e do Uru
guai para examínar a siruação no Atlântico Sul. Punta dei Este, 
1986. 

Reunião Técnica dos Assessores dos .Chanceleres do Meca
msmo de consulta e Concertação Política, Montevidéu. 1987. 

Encontro dos Presidentes do Brasil e do Uruguai em Quaxai 
e Anigas, 1991. 

XXII Conferêncía Regional da FAO para a América I...atina 
e o Caribe. Montevidéu. 1992 (Subchefe de delegação). 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar. Brasil. 
Ordem do Mérito Forças Armadas. Brasil. 
Medalha ''Mérito Santos Dumont'', Brasil. 
Ordem de Maio ao Mérito (Argentina). 
Ordem da Coroa (Bélgica). 
Ordem do Condor dos Andes (Bollvia.). 
Ordem de BernaxdoO'Higgins (Chile). 
Ordem do Mérito (Chile r. 
Ordem Nacional do Mérito (França). 
Estrela da Solidariedadeltallima (llália). . 
Ordem da Coroa de Carvalho (Luxemburgo). 
Ordem de Santo O !avo (Noruega). 
Cruz ''Pro Mérito Melilensi" (ordem Soberana e Militar de 

Malta). . 
Ordem do Infante Dom Henrique (Pormgal). 
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departamento do Ser

viço Exterior. 

SÃO V!CENJ'E E GRENAD!NES 

Áiea total: 389km2 

Área da Ilha de São Vicente: 344km? 
Capital: K.ingstown 
Língua: inglê~ 
Situada aproximadamente a l60k:m a oeste de Barbados. 

tem como vi..zi.cbos mais próximos Santa Lúcia. ao norte. e Grana
da. ao sul. Além da ilha principal de origem vulcânica, São Vicen-

te, o país inclui 32 pequenas ilhas, conbe_cidas como Grenadines, 
localizadas entre a de São Vicente e Granada. As principais ilhas 
são: Bequia, Canouan. Mustique, Mayreau, Isle D:Quatre -~ __ Ilha 
União. 

História 

Descoberta em 1448 por Crist6vão Colombo, a Ilha de São 
Vicente- esteVe sob domínio fran~s e inglês, passando defu::iltíva
mente ao inglês a partir de 1795. 

Juntamente com Granada. Santa Lúcia e Dominica. São Vi
cente integrõl{ em 1871 a Administração das Ilhas de BarlaVento. 
dissolvida em 1956, quando passou a fazer parte da Federação das 
Índias Ocidentais, por sua vez dissolvida em 1962. Adquiriu em 
J 969 plena autonomia interna. ao tornar-se" Estado Associado com 
o Reino Unido, o qual reteve, no entanto, o controle da defesa e 
dos assuntos eXternos. 

Tomou~se em 27 de outubro,de 1979 uma monarquia cons
tib.Jcional independente dentro da "Commonwealth", tendo aRai
nha britânica como Cllefe de Estado e um sistema parlamentar 
unicameral. 

Política 

As eleições de dezemtro de 1979. as primeiras após a_fude
pendênc!a, consolidaram no poder Milton Cato, do Partido Traba· 
Ihista de São Vicente (SVLP), que já bavia sido Chefe do Governo 
(Chief Minister) nos 15 anos anteriores. Durante seu Governo, o 
Primeiro-Ministro cato teve dificuldades inclusive com uma tenta
tiva de rebelião. abafada três dias após as eleições de 1979, le!ndo 
tido também problemas no seio do seu próprio partido. Não foi as
sim surpresa a esmagadora vitória nas eleições seguinteS. em 
1984, do Novo Partido Democrático (NPD) do ).unes Mitc:bell, 
partido centrista apoiado pelos setores empresarial e comercial. 
descontemes com .. o Governo cato. O NPD-logrou manter maiorias 
na Assembléia Nacional após as eleições gerais de 1989 e 1994. 
permanecendo Mitcbell co~ Primeiro-Ministro. 

(À Comisli'io de Relações Exteriores ~ Def~.sa 
Nacional.) 

Restituindo aut6grafos de projetas de lei sancionados: 
N" 301, de 1995 (n• 957/95. na origem). de 12 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 212, de 1993 (n° 
1.848/89, na Casa de origem), que destina a renda liquida de um 
teste da Loteria Esportiva Federal à Federal Nacion&l das AP AES 
e determina outras providEncias, sancionado e transfonnado na 
Lei n•9.Q92, de 12 de setembro de 1995; 

. N" 302, de 1995 (n• 959/95, na origem), de 12 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Cãmm:a n• 92, de 1995-(;omplemen· 
tai (n° 10195-Complementar, oa. Casa de origem), que altera diSJX>
sitivo da Lei Complementar n• 69, de 23 de julho de 1991, que 
çlispõe sobre as noanas gerais para organização. o preparo e o_:em
prego das Forças Annadas, sancionado e transformado na Lei 
Complcmentarn' 83, de !2 de setembro de 1995; e 

N" 303, de 1995 (n• %0195, na origem), de 12 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1995 (n• 269/95, 
na Casa de origem), que dispõe sobre feriados, sancionado e trans
fonnadonaLein09.093,de 12desetembrode 1995. 
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OFÍCIOS DO JO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Sen:Jdo Federal autógrafos 
dos seguintes projetos~-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 120, DE 1995 
(N° 481)5, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Menina Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Olímpia, Estado de São Paulo. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art.. 1° Fica aprovado o a!o a que se refere o Decreto ~n°. de 

15 de setembro de 1994. que renova. por !O (dez) anos. a partir de 19 
de maio de 1991, a concessão outcrgada_ à Rádio Menína Ltda.. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo. 

Art. 2° Este décreto .legislativo entra em vig"Ór na data de 
sua pubHcaçáo. 

MENSAGEM N° 760, DE 1974 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 49. inciso Xll, combinado com o§ 1° do 

art. 223, da Cooslítuiçã.O Federal, submeto à apreciação de Vossas 
Excelências. acompanhado de ExpOsição de- Motivos do Senhor 
Ministro de Estado-das ComunicaçõeS. o·afo constante âo Decreto 
de 15 de setembro de 1994. que renova a concessão outorgada à 
Rádio Menina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo. 

Brasília, 20 de setembro de 1994.- Itamar Fi-anoo. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONS1ITUIÇÃO DA. 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASll-

de sons e imagens. observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ l 0 O Congresso Nacional aPreciará o ato no- prnzo do art. 
64. §§ 2° e 4o- a contar do recebimento da men5.!1-gem. 

. . 
••••••••••••n''''''"""''-·-·--••""''' ___ ,. _____ .... --.. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W !03/MC. DE 6 DE SETEMBRO 
DE 1994 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES - . --

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência. o incluso Pro

cesso Administrativo no- 29100.001562/90 em que a Rádio Meni
na Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo. solicita 
renovação do prazo de vigência de sua concessão IX'l' dez anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrui
do de_ acordo com a legislação eo:i 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 Coostin.üçào. o aio de 
renovação somente pn:xiuzirá efeitos legais após deliberaçio do 
Congresso Nacional. a quem deverá ser remetido o processo admi· 
nisttativo pertinente. que esta acompanha. 

Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais, Ministro de 
Estado das Comunicações. 

DECRETO DE IS DE SETEMBRO DE 199<1 

Renova a concessão outorgada à Rádio Meni
na Ltda., para aplorar serviço de radiodifusão JJOno
ra em onda média, na ddade de Olímpia, no Estado 
de São Paulo. 

O PresideDte da República, no uso das atrib.1ições que lhe 
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Coostituição, e nos ter~ 
mos do art. 6°. do inciso I, do Decreto n° 88.o66 ·de 26 de jaliéiro 

................................................ N··-··-·-·········-···-··--·-----·-- ----de 1983. e tendo em ·vista o que consta do Processo D0 

lÍrULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

..................................................... _, .. ___ _ 
SEÇÃOII 

29100.001562190. decreta: . 
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art.. 33, § 3° da Lei 

n• 4.117. de 27 de agosiO de I %2. por dez anos. a partir de 19 de • 
maio de 1991. a concessão deferida à Rádio Menina Ltda., pelo 
Decreto n• 85.888. de 8 de abril de 1981, sendo mantido o pn.zo 
residual da ou!Q!ga pelo Decrero de 10 de maio de 1991, para exe

-cutar, sem, direito de exclus:ividade, setViço de radiodi.fuslo SOilOl'a 

em onda média na cidade de Olímpia, Estado de Sio Paulo. 
Das Atribuições do Congresso Nacional Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusio, 

··-·-······-··-· .. ··-·---·-··-·----- ···-ow---·-··--GUja outorga é renovada por este Decreto, reger-~á pelo_~go 
• . lu . do~- N . __ , Brasileiro de Teleconrunicações. leis subseqüentes e seus regula-

Art.49.Edacompetênciae.xc SIVa .....u:ugresso actUI..Ii:Ll. mentes. 

··-··---··-··-··-··-··---··-··-··-··-··-- -··--··-··· Art. 2° Este ato SOIDCnte pr<Xiuzir.i efeitos legais após ~deli-
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de conces

são de emissoras de rádio e televisão. 

1ÍrULO VIII 
Da Ordem Soda! 

CAPÍTULO V 
Da ComuniCação Sodal 

............................................ ---
Art. 223. Compete ao Poder Executivo -oot.Õrgar e renovar 

concessão, permissão e autorização para o serviÇo de radiodifusão 

beração do Congresso Nacional. nos tetmos do § 3° do art. 223 da 
ConstiwíÇão. -

Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasilia, 15 de setembro de 1994; !73° da lndependl!ncia e 
106° da República. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 121,DE 1995 
(n• 38195. na Câmara dos Deputados) 

Api-oVã- o ato que renova a concessio outOrga
da à Empresa a Gazeta do Espírito Santo Rádio e 
TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em onda mêdia na cidade de Serra, Estado do 
Espírito Santo. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, 

de jufuo de 1992. que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 22 de 
janeiro de 1989. a concessão-OutOrgada à Empresa A Gazeta do 
Espírito Santo _ Rádio e TV Ltda. para explorar. sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ooda média na 
cidade Je Serra. Estado do Espírito Santo. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 412, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 49, inciso Xll. combinado com o § lo 

do artigo 223. da Consúmição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor MiniS-tro de Estado dos Transportes e das CoiQUD..icações. o 
ato constante do Decréto que Renova a concessão outorgada à em
presa A Gazeta do Espírito Santo _ Rádio e TV Ltda., para explo
rar serviço-de radiodifusão sonora em onda_ média, na cidade de 
Serra. Estado do EspíritO Santo. 

Brasília. 30 de julho de 1992. _Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 114192 DE 9 DE JULHO bE 
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES . 

E.x.celentíssimo Senhor Presidente da Rep.íblica, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vos~ 

sa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigência da concessão outorgada. à empresa A Gazeta do Espí
rito Santo_ Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Serra. Estado do Espírito 
Santo. 

2. 0- 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 Constiwíção:o ato de 
renovação som.ente produzirá efeito.s legais após deliberação do 
Congresso Nacional. a quem dCverá ser remeti&) o processo admi
nistrativo pertinente, que a eSta- acom:paliliá. -~ -

4. Estas. Senhor Presidente, as minhas considerações ares
peito do mencionado projeto de decreto, qu~ submeto à elevada. 
consideração de V assa Excelência. 

Respeilósametue. Aft'onso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992 

Reuova a amcessão outorgada à empresa A 
Gazeta do Espirito Santo Ródio e TV Ltda, para 
explorar serviço de radiodiÍusão sonora em onda mé-- -
dia, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. 

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts.. 84, íniciso N. e 223. da Constituição, e nos ter
mos do a.rt. 6°, inciso I. do Decreto n~ 88.066, de 26 de janeiro de 
1983. e tendo_ em vista que consta do Processo no 
29117.000493/88, decreta: 

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei 
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962. por 10 (dez) anos. a partir do 
22 de janeii'o de 1989, a concessão outorgada a empresa A Gazeta 
do Espírito Santo _ Rádio e TV Ltda. .. wjo prazo..-5lCSi.dual da ou
larga foi mantido pelo Decreto sem número de 1 O de maio de 

1991. para explorar, sem direito de exclusividade. serviçc dera
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Serra, Estado do 
Espírito Santo. 

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por este Decreto; reger~se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações. leís subseqüentes- e seus regula
mentos. 

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional. nos termos do § 3(1 do art. 223 da 
Constituição. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília. 30 de julho de 1992, 17 ( 0 da lndependência e I 04° 
da República._ Fernando CoUor. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 122, DE I995 
( N° 25VJ3, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga· 
da à Rádio Cristã Educativa Ltda., posteriormente 
transferida à Fundação Cristã Educativa, para ex· 
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1°. Fica aproV.ãdo o ato a que se refere o Decreto s/n. 

de 29 de junho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rá
dio Cristã Educativa Ltd.a., posteriormente transferida à Fundação 
Çristã Educativa, para explorar, por 10 (dez) anos, a partir de 15 
de maio de 1988. sem cf4'eito d_e _exclusividade, s.erv_iço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Pires do Rio, Estado de 
Goiás. 

Art. 2°. Este decreto legislativo entra em vigor na dati- de 
sua publi~ção. 

LEGISlAÇÃO CITAD!> 

MENSAGEM N'377, DE 1992 

Seobores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso Xll. combinado com § 1 o 

do artigo 223, da Constituição Fedeml. submeto à apreciação do 
Congresso Nacional. acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. o 
ato constante do Decreto que ''Renova a concessão cutorgada à 
Rádio Cristã Educativa Ltda, posteriormente transferida à Funda
ção Cristã Educativa. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média. na cídade ele Pires do Rio, Estado de Goiás". 

Brasília, 29 de julho de 1992.- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 107/92 DE 09 DE JULHO DE 
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSt'ORTES E DAS COMUNICAÇÕES . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep.íblica. 
Tenho a honra de submeter à eievada consideração de Vos

sa ExCelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigência da concessão rutorgad.a a Fundação Cristã Educat_iva. 
para explorar seiVÍÇO de radiodifusão sonora em média. na cidade 
de Pires do Rio, Estado de Goiás. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente ins!rUí
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_ fermos do § 3° do art. 2:23 da Constiruição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
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Congresso Nacional. a quem deverá ser remetido o processo admi
niso:ativo pertinete, que a 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. 
Affonso Alves de Camargo Netto? 
lvtinistro de Estado dos lransportes e das ComuniCações. 

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992 

Renova a concessão-oUtoijlida à Rádio Cristã 
Educativa Ltda., posteriormente transferida à Fun
dação Cristã Educativa, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pires 
do Rio, Estado de Goiás. 

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84. ínciSO IV. e 223. caput, da Constituição, de 
acordo com o arL 33_,,§ 3°. da Lei D0 4.177, de 27 de agosto de 
1962. e teD.do em vista" o que consta __ do __ Processo n-o 
291 09.000059/88. Decreta: . 

Art. 1° Fica renovada, por dez anos, a partir de 15 de maio 
de 1988. a concessão outorgada à Rádio Cristã Educativa llda. 
Posteriormente transferida à Fundação Cristã Educativa, cujo pra
zo residual da outorga foi mantido pelo Decreto_ de 10 de maio de 
1991. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pires do Rio, Esta-
do de Goiás. 

Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão. 
cuja outorga é renovada por este Decreto. reget-se-á pelo Código 
Brasileiro de TelecomunicaçõesJeis subseqüentes e seus regula
mentos 
· Art. 2o- E:':!'! ato somente produzirá efeitos legais após deli· 
bera:ção do Congresso Nacional. nos termos do § 3o do_ art. 223 da 
Constiwição - - -- - ~-: 

.Art. 3° e~te Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasília, 29 Je julho de 1992~-171° da Independência e 104° 
da República.- Femando CoUor. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 123, DE 1995 
(N° 304193, na Câmara.dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Executiva Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Goiânia, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo- Fica aprovado o ato a que se refe-re a Portaria no- 83. 

de 22 de junho de 1992, que renova a permissão ootorgada à Rá
dio Ex~utiva Ltda.. para explorar. pelo prazo de lO (dez) anos. 
sem direito de exclusividade, a partir de l7 de outubro de 1990, 
serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade 
de Goiânia. Estado de Goiás. --

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

lEGISV.ÇÃO CITADA 

MENSAGEM N' 339, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49. inciso XTI. combinado com o§ 1° do 

art. 223 da Constiwição Federal. submeto -à apreCiação do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, o 

ato consWlte da Panaria no 83. de 22 de junho de 1992, que reno
va a permissão da Rádio Executiva Ltda., parn exPlorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência mcdulada na cidade de Goiã
nia, Estado de Goiás. 

Brasília. 23 de julho de 1992.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 43/92'-SNC, DE 22 DE JUNHO 
DE 1992. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~blica, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inClUsa 

Potj..a.ria D0 83, de 22 de junho de 1992, pela qual renovei a perinis
são da Rádio Executiva Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqUência m<Xiulada na cidade de Goiãnia, Estado 
de Goiás. . 

2. Os órgãos competentes deste Ministério tilanifestaram-se 
sobre o pedido. considerando-o devidamente instruído, o que me 
levoo a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que. nos terinos do § 3o- do art. 223 da Cot,sti· 
ruição. o am de renovação somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digDe 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompanhada 
do processo administrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente,- Affonso Alves de Camargo NeUo, Mi· 
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕEs 
PORTARIA N°83. DE 22 DE JUNHO DE 1992 

. O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 
no uso de suas atribuições e de acoido com o disposto no art..- 6o-. 
inciso D.. alínea d, da Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992. e tendo 
em vista o que consta do Processo n<>29109.000317190. resolve: 

I- Renovar, de acoroo com o arL 33, § 3°, da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962. por 1 O (dez) anos. a partir de 17 de ou tu· 
bro de 1990. a permissão outorSãda à Rádio Executiva Ltda .. pela 
Portaria o' 227, de !O de outubro de 1980. para explorar, sem di
reito de exclusividade, s"eiViço de nadiodifusão sOnora-e"m freqUên
cia modulada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 

fi - A execução do setviço, cuja outorga é renovada por 
esta portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções. leis subseqUentes e seus regulamentos. 

Ill - Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constituição. 

IV - Esta portaria enlra em vigor na data de sua publicação. 
Affonso Alves de Camargo Netto 

(À Comissão de Educação: J 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 124, DE 1995 
(n° 326193, na Câmara dos Deputados) 

Renova a permissão outorgada à Rádio Rivie
ra Ltda., posteriormente transferida à Rádio Terra 
FM de Goiânia Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada oa cida
de de Goiânia_, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 123, 

de 9 de julho de 1992. que renova a permissão ootorgada à Rádio 
Riviera Ltda.. posteriormente transferida à Rádio Terra FM de 
Goiânia Ltda., para explorar, por lO (dez) aoos. sein direito de ex
clusividade, sen-iço de radiodifusão sonora em freqüência modu· 
!ada na cidade de Goiâniã, Estado de Goiás. -



204 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1 W::l 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na dala de 
5Ua publicação. 

U:GISV.ÇÃO errADA 

MENSAGEM N" 388. DE~I992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49. inciso Xll_._c.omb~4_Q__çomo § ro

do artigo 223. da Constiwição Federal. 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 n" 123. de 9 de julho de 1992,_que rena"-' a 
permissão outorgada à Rádio Riviera Ltda., posteriormente trans
ferida à Rádio Terra FM de Goiânia Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqúé!ncia modulada. na cidade de 
Goiânia. Estado de Goiás. 

Bras.ilia, 29 de julho de !992.- Fernando Collor. 

MINJSTÉRIO DOS 'fi!.ANSPORTES E DAS-COMU~ICAÇÕES 

E.M. N" 133/92-SNC 9-7-92 

Excelentíssimo Senhor Presidente da R~ blica, 
Tenho a boma de encaminhar a Vossa Excelência a indu Sã 

Portaria o0 123, de 9 de julho de 1992, pela-qUai renovei a permis
são da Rádio Terra FM de Goiânia Uda .• para exJ)lorãr- serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada. na Cidade de Goiâ
nia, Estado de Goiás. -

2. Os: &-g""aos competenr.es deste Ministério manifesla!am-se 
sobre o pedido. considerando-o devi<hmetlte ínstruído. o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos: do§ 3° do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovação somente produzirâ efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacjonal, a quem encareço se digne 
Vosssa Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompanhada 
do processo adm.inistrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente, Affonso Alves de Camargo Netto, Mi
rustro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES EcOAS COMUNIÇAÇÕES 

PORTARIA W 123. DE 9 DE JULHO DE 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e daS Comunicações. 
no uso de suas_ aJribtüÇOeS e a.e·acoroo com o disposto no art. 6°, 
inciso n. alínea d, da Lei 8.422. de 13 de maio Qe 1992. e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 29.109-000326'90, 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 17 de ouw
bro de 1990. a petrfiissão outorgada à Rádio Riviera Ltda .• pela 
Portaria n° 228. de 10 de ouwbro de 1980, posteriorineDte---:tr~:oii
rida à Ráclio Terra FM de Goiânia Ltdi;b, para explorar. sem direito 
de exclusividade. serviço de radicxiifusão sonora em freqUência 
modulada._ na cidade de Goiânia. Estado de Goiás. 

II - A execução do setViço, cuja outorga é renovada por 
-esta Penaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
~:ões. leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Ill - Este ato somente prcxiuzirá efeitos-legais após delibe
ração do COngresso Nacional, nos termos do § 3° do arL 223 da 
Constiwição. 

rv- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
- Alfonso Alves de Camargo Netto. 

(À Comissão d~ Educação, ) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio V"!lela Filbo) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projeto~ de Decreto Legislativo D0S 120 a 124, de 1995, 
lidOs anterionnCnte. trainüa:icio com prazo determinado de quareO
ta e cinco dias. nos termos dos arts. 223, § ! 0

, e 64, § ! 0
, da Cons

tiwição. combinados c.om o art. 375 do Regimento lntemo. 
De acordo com o art. 122. II, b, do Regimento lntemo, 

combinado com o art. 4° da ResoluçãO no 37, de 1995. do Senado 
Federal. as matérias JXX!erão receber emendas, pelo prazo de cinco 
dias úteis. perante a Comissão de Educação. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Valmir Campelo. 

Ê lido o seguinte 

OF. PSDB UN' 1.457195 

Brasília. 13 de setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a _gentileza de determi· 

nar a substituição do Deputado Flávio Ams pelo DeJX!.tado Aécio 
Neves, como membro titular. para integrar a Comissão Mista de 
Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência manifestações 
de elevada estima e apreço. - DeJX!.tado José Aníbal. Líder do 
PSDB. ~- -~ - ~ ~ ~~ ,~ -~ 

O SR. PRESIDENTE (Teotõnio Vilela Filho)- Serã feita 
a substituição solicitada. _ 

Sobre a mesa, requeriniento que será lido pelo Sr. 1 o Secie
tá.rio em exercício. Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.188, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no § 29 do art. 50 da Consti

tuição Federal e, com base no disjX)sto no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado.. Federal, solicito seja encaminhado, ao Ex_ni0 

Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil, pedido de que determine Q 

levantamento das empresas de assessoria. consultoria e planeja
mento registradas nos diversos Cartórios de Registro de Pessoas 
Jurtdicas do Distrito Federal, com a juntada de cópias do inteiro 
teor dos coriespondentes contratos sociais e suas alterações, quan
do hoover. 

Justificação 

O presente Requerimento tem por finalidade obter dados 
que permitam a esta Casa examinar a questão levantada pelos re
centes episódios, fartamente noticiados na imprensa e discutidos 
nas duas Casas do Congresso Nacional. da existência de empresas 
que têm, como proprietários ou sócios, servidores da Administr.l-

- ção Pública ou seus familiares. 
Tais empresas. valendo-se de informações privilegiadas de

tidas pelos seus proprietários. sócios ou familiares, advogam. mui
tas vezes. contra os interesses da propria Administração a que Ser-
vem. 

De acordo com o inciso X do art. 49 da Constituição Fede
ral .. é da competência exclusiva- do Congresso Nacional "fiscalizar 
e controlar, diretamente ou por -qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta". Daí, Se
nhor Presidenr.e. a necessidade de que esta Casa busque as infor
mações pertinentes, a fun de coibir ates dessa nab.lreza, que aten
tam contra a moralidade da Administração e contribJem para a 
malversação dos recursos p:íblicos. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

(À Mesa para d~cí.são.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO W 254, DE 1995 

Dispõe sobre o ressarcimento, pela UJ!i!io, dos 
custos, decorrentes dos subsídios concedidos às em. 
presas eletrointensivas localizadas na Amazônia Le
gal, que a partir da edição da Lei n° 8.631, de 1993, 
recaíram sobre a Centrais Elétricas do Norte S..A. -
ELETRONORTE, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1° Fica a União autorizada a reembolsar, n:iensalmente. 

à Centrais Elétricas do Norte S.A.- EI.ETRONORTE. os valores 
c.:orrespondentes aos subsíQ_ios çancedidoS às empresas -eletrointeri
sivas que, por incentivo do Governo Federal. instalaram-se na 
Amazônia Legal. 

§ lo Para os efeitos desúl. Lei, considet.im-se beneficiárias 
dos incentivos referidos no caput as empresas Alcoa Alumínío 
S.A., Billiton Metais S.A .. Albrás S.A. e Camargo Corre~f Metais 
SA. 

§ zc O reembolsO de_ que trata eSte artigo perdUrará até o 
término do prazo de concessão dos Sl!bsí__d.ios. 

Art. 2° fica ·a União igualmente autorizada a reembolsar à 
Eletronorte os valores dos subsídios coacedidos às empresas men
cionadas no § 1° do artigo anterior, no período cOmpreendido en
tre a data em que entrou em vigor a Lei n° 8.631. de 1993. e o iní
cio da vigência da presente Lei. 

Art. 3o Nos reembolsos autori.zados por esta Lei serão com
pensados os valores relativos às obrigaç~s _da_ Eletronorte para 
com credores externos. decorrentes de operações de crédito com 
aval da União. 

§ 1° A União manterá na Secretaria dÕ Tesouro Nacional 
contra específica para escrinuação dos débitos e créditos relativos 
a·cada exercício. 

§ 2° A Eletronorte i.Ó.fornW-á C: cOO:iProv~ à Secretaria do 
Tesouro Nacional, mensalmente. os valores dos subsídios concedi-
dos. - -

§ 3° Os. valores dos saldos registrados em conta -~râ~-~a
üzados de acordo com a variação do dólar norte-americanO. 

§ 4° Ao fmal de cada exercício, a União transferirá à Eletro
norte o saldo do crédito evenruaimCnte-eX1stente.-

Art. 4° Ao efewar os reembolsos.. a União também inchtirá 
na co:npensaçà,, lJS seus créditos oriundos de avais para operações 
de crédtt'? reahzadas pela Centrais Elétricas Brasi_leira S.A.- ELE
TROBRAS. até o limite do saldo credor desta junto à Eletronorte. 
compensando, desta forma. os débitos da Eletronorte juntO- à Ele-
trobrás. , · 

Parágrafo únieo. Uhinuda a compensação. a Eletrobras 
promoverá o cancelamento dos créditos que JX>Ssllir junio à Eletro
norte, em valor igual ao montante compensado. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei cor
rerão à conta de dotações consignadas no Otçamento Fiscal da 
União. 

Art. 6° Esta Leí entra em vigor na ciatã. de sua publicãÇão. 

Justilicação 

No início da década de 70. foi traçada a estratégia para via· 
bilizar a indústria do alumínio no Brasil, tomando-se como pre
missas ~ abundância de baux.ita, matéria-pritria para a -fabricação 
de alumma, e a existência da energia elétrica, abundante e suposta
mente de baixo custo, para transfonnação da alumina em alumí
nio. 

Em meados da mesma década, sob a égide do II Plano Na
cional de Desenvolvimento- II PND. o-gOverno brasileiro, com o 
objetivo de ínte~ economicamente a região Amazónica através 

do ~prov.eita~n!-0 dos. seu~ recursos naturais - aí incluído o po
tenctal btdroeletnco f: as grandes reservas de bauxita- concebeu, 
no estado do Pari. um projeto integrado para a geraçãO de energiir. 
hidrelétrica e fundição de alu_miQ.io. - -- - · -

A experiência. à época. se apresentava extremamente atrati
va, pois se de um lado a alta dos preços do petróleo comprometia a 
viabilidade da indústria do alumínio em paises dependentes da im
portação de energia. por ootro o acesso do Brasil aos fmancí.une:n--:. 
tos no mercado internacional. a taxas de juros atrativas, era fat:or 
preponderante par.t garantir o equilíbrio do baianço de pagamentoS 
brasileiros. 

A legislação que normalizava os serviÇos públicos de eneT
gia elétrica estava consubstanciada na Lei D0 5.655, de 20-5-71, 
que consagrava o conceito de garantia da reri:runeração legal dos 
investimentos no setor, em percentuais que variavam de IOo/0 a 
15%, determinando que as diferenças eventualmente existentes 
fossem registradas na Conta de Resultados a Compensar- a CRC. 

Vtsando implementar a política de goVerno definida no II 
PND, no que diz respeito ao projeto dO alumínio na Amizônia, fOi 
adotado variado elenco de medidas. 

inicialmente, no plano externo. tivemos o entendimento ofi~ 
cial entre governos, consubstanciado na declaração conjunta assi
nada em 1974 pelo Presídente Ernesto Geisel e pelo primeiro-ml
nistro Japonês K.akuei Tanaka. expressando a satisfação de ambos 
pelo acordo alcançado entre o consón::io japonês e a parte brasilei
ra. para o estabelecimento de uma joint·venture incumbida da 
execução do projeto alumínio, incluindo-se no projeto a consuu
ção da Hidroelétrica de Tucuruí. 

Em 1976, quando da visita do Presidente Ernesto Geisel ao 
J~ào, foi emítido um Comunicado Conpnto Brasil-Japão, assiria
do por este e pelo primeiro-ministro Japonês Takeo Miki, que rãti
ficou. de forma deftnitiva,- a cooperação dos dois países para a 
coostrução de um oomplexo de produção de aluminalaluminío no 
Estado do Pará. 

Finalmente. em 27·10. 76. foi fii"IIlado o Protocolo de lnten· 
ções entre Albras. Eletrooorte. CHESF e DNAEE. objetivari;io 
viabilizar a produção de ~minio primário na Amazônia LegaL 
Adicionalmente. o Ministro de Estado das Minas e Energia. Dr. 
Cesar Cals, editou as seguintes normas sobre o assunto: 

• em 13·8·79. editou as Portarias n"s 1.654 e 1.655. autori· 
zando a Eletronorte a celebrar contiatos de fornecimento para a 
produção de alumínio com tarifas de energia elétrica reduzidas em 
15% (quinze por cento) em relação àquelas rronnais do Grupo Al 
e a inclusão de cláusulas contratuais que garantissem o privilégio 
aos investidores na indústria do altlZilÍ.nio pelo prazo de 20 (vinte) 
.anos; 

_ • em 27-8-80, A viso Ministerial n° 492180, destinado ao Co
ronel Raul Garcia l.ha.nÕ, Presidente da Eletronorte, resolvendo 
atender solicitação da Albms S.A, para. adotando os pat.i.metros 
da fórmula acoo:iada no Protocolo de Intenções. estender à Albras 
S.A. os efeitOs da- POrtaria 0° 1.654, e solicitar da Eletron~ a 
execução das providências necessárias à. celebração do contiato de 
fornecimento de energia e1étrica; 

• em 13-12-84, editou a Portaria D0 1.706, autorizando a 
Eletronorte a celebrar contratos de fomedmemo para a produção 
de ferro-ligas de forma a assegurar. ao fabrQ.nte localizado na re
gião do Projeto Carajás. o limite de dispêndio eom energia elétrica 
de 25% (villl.o e cinco por cento) do preço do produto. oontAbili· 
zando as diferenças de receitas resultantes da aplicação do limite 
assegurado ao investidor. 

Em 27-7-80, foi assinado novo ProlOCOlo de Intenções entre 
a SEPLANIPR. MME. DNAEE. EL!ITROBRAS. EI...ETRONOR· 
TE. CHESF. DNPM. CVRD. ALCOA. Aluminio S.A. e ALCoA 
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Mineração S.A., visançlo à implantação de um projeto integrado de 
mineração de bauxita, produção de alumínio primário e seu bene
ficiamento com tarifas de energia elétnca subsidiadas. 

A Eletronorte assinou. então, três -contraJOs de fornecimento 
de energia elétrica com as empresas eletrointensivas Allmis S/ A, 
CainargO Correa Metais e com o cbamado Çomplexo Alumar. 
t:omposto pela Akoa Alumínio SIA e pela Billiton Metais S/ A. 

Ressalte-se. ainda. que a legislação tarifária vigente ã época 
propiciava que o subsidio concedido às empresas eletrointensivas 
recaísse, em última análise. sobre_a sociedade como um todo, uma 
vez que existiam mecanismos de transferência inter-setorial doS 
recursos oriundos das contas pagas por todos os consumidores de 
energia elétrica no Brasíl. 

Entendendo que a politica tarifária pratiCada era prejudicial 
ao setor elétrico e que sua manteoção permitiria a ex tensão dos be
neficias a outros consumidores. o Mil!istério das Minas e Energia. 
através da Portaria 1538. de 8-10-85, revogou as portarias MME 
1654 e 1655. de 13-8-79. No entanto, os consumidores que já ti
nham assinado contratO de fernecimento de energia ê1étrica, não 
foram atimüdos oela caducidade das referidas oormas. 

Ao Tongo'da década de 80, em decorrência, das baixaS tãri
fas praticadas. o Setor Elétrico Brasileiro não conseguiu sequer al
cançar a taXa de remuneração legal de I 0% (dez JX>f cento) previs
ta na Lei D0 5.655/71 e ~creto-Lei 0° 1.383n4. fazendo c001 que 
o Governo-Federal acumulasse vultosa dívida relativa ao não-pa
gamento da referida taxa. 

A Eletronorte. que awa em área de extrema carência, foi 
bastante sacrificada com a ioadi.mplência do Governo Federal. so
frendo ônus fmanceiro e empresarial em função do não-recebi
mento de US$4,9 bilhões, que deveriam ter sido compensados 
pelo mecanismo da CRC. 

A edição da Lei n° 8.631. em 4-3-93~- ~a-~ ruptura do 
modelo institucional vigente, ~tando da reestruOJ.ração econôm.i
co-flananceira dO Setor Elétrico. Essa lei deflniu um novo concei
to para as tarifas elétricas. base_ado _oa proposição da tarifa neces
sária à cobertura dos custos do s~iço ode cada concessionária. A 
partir daquele instante. deu-se o passo definitivo para a desequali-
zação tarifaria vigente. _ _ 

Adicionalmente, a mesma lei reconheceu os créditos dos 
concessionários oriundos das Contas. de Resultados a Compensar 
--CRC e extinguiu os mecanismos de compensaçâo int:ra-setoriais. 
OcOrre qtie. embora tenha sido de extre~ importância para o Se· 
tor Elétrico Brasileiro. a Lei n" 8.631/93_nio conteve em seu OOjo 
medidas que permitissem a equalização dos ~bsidios concedidos 
às empresas eletroint.ensivas. 

A consequência desse processo é que a Eletrooorte, boje. 
arca exclusivamente com todo o ônus do subs!dio às empresas ele
troinlensivas. quadro que é consideravelmente agravado se anali
sarmos a evolução histórica dos descontos tarifários contra os in
vestimentos do plano de expansão efetuados pela empresa nomes
mo período. Para se ter uma idéia da discrepância gerada pela po-
lítica tarifária de descontos adotada.___em _1989, a Eletrooorte conce
deu US$27 milhões de subsídios e investiu US$521 milhões na 
expansão da oferta. Já em 1994. o valor do subsídio cresceu para 
US$212 rilllbões. contra uma queda acentuada para US$94 milhõ
es destinados a i.nvestim_entos. Em 1995 a- siruação até maio dese
nha um cenário mais grave ainda. pois os subsídios já somam cer
ca -de US$47 milhões contra nenhum único centavo em_ investi
mento. 

Nesse contexto_, é de inquestioriáVel justiça-que o Governo 
Federal, em verdade o efetivo concedente de subsídios àquelas 
empresas, assuma o ônus que efetivamente lhe cabe. ressarcindo a 
Elettonorte dos valores dos subsidies concedidos desde a extinção 

dos mecaniSmos de compensação intra-setorial até a ~en~ data. 
assim como dos valores a vencer até o término dos respectivos. 
contratos de concessão. 

Sala das Sessões. 13 de setembro de t995. - Senador Sê
bastião Rocha, (Í'DT- AP). 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI W8.631. DE4DE MARÇO DE 1993 

Dispõe sobre a 6::lação dos níveis das tarifas 
para o seniço público de energia elétrica, extingue o 
regime de remueração garantida e dá outras provi
dência& 

(À Comissão de Serviços de lnfra~Estrutura f _a 
ComisSJào de Assuntos Econômicos - d~cisão renni~li
va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 255, DE 1995 

Altera o artigo 1.216, da Lei n° 5.869, de II de 
janeiro . de 1.913..- Cód.igo_ .<I e .. rro.,....,. Çiv_il, h<:m 
como o inciso IV do .artigo SO e o caput do artigo 22 
da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O an. 1.216 da Lei no 5.869. de 11 de janeiro de 

1973, passa a vigorar com a seguinte red.ação: 
"Art. 1.216. O órgão oficial da União e dos esia

dos publicarão, no dia seguinte ao da entrega dos origi
nais, os despachos, intimações, atas das sessões dos tri
bunais e notas de expediente dos cartórios. 

Parágrafo úniCo. A publicação de que trata o ca
put deste artigo será gratuita nos casos amparados pela 
Lei n° 1.060. de 5 de fevereiro de 1950." 

Art 2° O ind.so IV do art. get e o caput do art. 22 da Lei n° 
6.830. de 22 de setembro de 1980. passam a vigorar com a SegUin
te redação-: 

"IV - o edital de citação será afuado na sede do 
Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial como ex~ 
pediente judiciário. com prazo de 30 (trinta) dias, e conM 
tará, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do deve
dor e dos conesponsáveis, a quwtia devida. a narurez.a 
da dívida. a data e o número de inscrição no Registro da 
Dívida Ativa o prazo e o en~ da sede do Juízo. sen
do o_ valor da publicação cobrado do sucumbente e re
passado à Imprensa Oficial." 

"Art. 22. A am:matação será precedida de edital. 
aflXado no local de costume. na sede do Juizo, e publica
do em resumo, uma só vez:, como expediente judiciãrio. 
no órgão oficiaL sendo o valor da publicação cobrado do 
sucumbente e repassado à Imprensa Oficial.' 1 

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

Justificação 

A Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe- so
bre a cobrança judicial da divida ativa da Fazenda Pública. em 
seus arts. 8° e 22, obriga a publicação grawita do expediente judi
ciário no Diário Oficial Da mesma forma procede o nosso Códi
go de Processo Civil que tainbém estipula como não onerosa a 
publicação no órgão oficial dos despachos, intimações. e atas dos 
tribunais, assim como das notas de expediente dos cartórios. 

Essa prática. com conseqüência das disposições legais re
tromencionadas, ao mesmo tempo em que gera grawidade na pu-
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hlicação das matérias resPectivas no Diário Oficial da União e 
dos Estados. promove despesas robustas para as Imprensas Ofi
L'Jais estaduais que, para isso. são obrigadas a usar recursos fman
ceiros que pmais retomam aos seu cofres e, muito menos. lhe pro
porcionam qualquer contrapartida. 

Na esteira desses gastos compulsórios, as Imprensas Qfi. 
c1ais estaduais, no curso do tempo. vêm experimentando dificulda
des fmancei.ras as mais variadas, chegando mesmo ao ponto de, 
não raras vezes. se verem impossibilitados de solver os seus com
promissos ou mesmo de pagar as folhas de pagamento. 

Nesses casos, sem ter outra alternativa. as Imprensas Ofi
c:iais - que, como autarquias estaduais.. não dispõem de nenhuma 
nutra fonte de renda senão a resultante do trabalho realizado pelo 
seu parque gráfico - são obrigadas a buscar socorro nos cofres es
taduais. com que impedem. via de regra, a edificação de uma obra 
social que minimize problemas enfrentados pelo povo. 

Isso não pode perdurar, porque revela injustiça para com 
essas autarquias estaduais e. ao mesmo tempo. porque significa 
uma inominada introniissão <da União nos negócios internos dos 
Estados Federados. 

Em face disso é que apresento o presente projeto de lei, 
com que busco dar nova redação ao artigo 1.216 da Lei n° 5.869. 
de 11-l-7 3, bem como ao inciso IV do artigo 8° e ao caput do arti
go 22 da Lei 6.830, de 22~9~80, buscando com isso manter viva a 
gratuidade de publicação para todos os casos amparados pela Lei 
n° 1.050. de 5-2-50. que trata da justiça gratuita. 

Por outro lado, no que toca aos editais de citação e arrema
tação. o projeto objetiva manter a -Obrigatoriedade da publicação. 
mas ordena também a cobrança do seu valor da parte sucumbente 
e conseqüente repasse à imprensa oficial respectiva. 

Faço menção. por dever de justiça. ao Sr. José Outra, que à 
época de Deputado pelo Estado do Amazonas apresentou Projeto 
de Lei versando sobre o mesmo tema. atualmente arquivado. 

Assim, conto com o apoio de meus ilustres pares no Senado 
Federal para a aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões. 13 de setembro de 1995.- Senador Se
bastião Rocha, PDT/ Amapá.. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N" 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo Civil 

Art. 1.216. O órgão oficial da União e os dos Estados publi
carão gratuitamente, no dia segui..nle ao da 'entrega dos originais, 
os despachos. intimações. atas das sessões dos tribunais e notas de 
expediente dos cartórios. 

LEI N° 6.830. DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre a cobrauça judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Púb6ca, e dá outras providências. 

Art. go O executado será citado para. no pra.ZD de 5 (cinco) 
dias, pagar a dívida com. os juros e nrul~ de_lllQI['a e encargos indi~ 
cados na Certidão de Dívida Ativa. oo garantir-a execução. obser
vadas as seguintes normas: 

Art. 22. A arrematação será precedic;l.a de edital. afiXado no 
local de cosrume. na sede do Juízo, e publicado ~m resumo, uma 

só vez. graruitamente. como expediente judkiano. no tír,gão t)!i
cial. 

(À Comissão de Conslituição, JUsuça e- Cuiada
nia- decisão renninaliva.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Os proje
tas serão publicados e remetidos às comissões competent("~. 

Sobre a mesa, i-equerimento que será lido pelú Sr. I n Secre
_tário _e~ exer:ck!o. Senador Valmir Campe!o. 

Ê üdo o seguinte: 

REQUERIMENTO N° J.J89, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336. alínea b, do Regimento Interno-. !C· 

queremos urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° I 00. de 
l995. que autoriza o parcelamento do recolhimento de l'ontribUI· 
ções previdenciãrias devidas pelos empregadores em geral. na for· 
ma que especifica, e determina outras providências. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1995.- Élcio Alvares 
(Gov.) - Epitácio Cafeteira (PPR)- Ney Suassuna (PMDB)
Bernardo Cabral (PP) - Franceüno Pereira (PFL) - Lúdio 
Codho (PSDB). 

O SR. PRESIDENTE (feo<oruo Vilela Filho)- O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia. na forma do dispos
to no art. 340, inciso II do Regi.meDto Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre
tário em exerclcio, Senado Valmir Campelo. 
- É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 1.190, DE 1995 

Senhor Presidente_, 
Nos termos ,!io art. 216. I. do Regimento Interno. solicito as 

seguintes informações: - --
1 - Em que fase estão e qual o prazo, para a conclusão dos 

trabalhos da Comissão Teo;rçxrrária. criada pelo Requerimento n° 
51811995? 

2- Como se encontra a tramitação do PLS n° 328 de 1991. 
que "disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assem~ 
bléias Legislativas". de autoria do então Senador Fernando Henri
que Cardoso? 

3- Como se encontra a tramitação do PLC N° 1311991-
Complementar que ''Dispõe sobre a edição e o processo legislativo 
das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Fede
ral, e dão outras providências. de aulOna do __ então Deputado Nel
son Jobim? 

Saia das Sessões, em l3 de setembro de 1995.- Senador 
Jader Barbalho, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (feotoruo Vilela Pillio) . A Presi· 
dência defere o requerimento e comunica ao Plenário que já enca
minhou as informações requeridas ao nobre Senador Jader Barba
lho. 

O SR. PRESIDENTE (feo<oruo Vilela Fillio) · Encerrou· 
se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n° 163. de 1991. de autoria do Senador Nelson Wede
kin. que dá o ova redação ao § 2° do art. 224 da Consolidação dàs 
Leis do Trabalho - CL T. __ _ 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oporrunamente. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)· Esgotou·se 

ontem o prazo previsto no- art. -9L § 3°. do Regimento Interno. 
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37. de 1995, do Senado 
Federal. sem que tenha sido interposto recu~o. no sentido da apre-
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ciação, pelo Plenário. do Projeto de Lei do Senado no 67, de !995. 
de autoria do Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao 
art. 3° da Lei n° 7.377, de 30 de setembro de 1995. que dispõe <;o
bre o exert'ídO da profissão de secretário e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Co
missão de Assuntos Sociais. 

O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) . A Presi· 

dência. não havendo objeção do Plenário. declarn prejudicado o 
Requerimento D0 199. de 1995, nos termos do dispoSto no art. 334, 
alínea "a". do Regimento Interno. (Pausa.) 

O requerimento vai ao ArquivO: -
O SR. PRESIDENTE (Teotoaio Vilela Filho) . A Presi· 

ciência recebeu do Ministto da Saúde, Dr. Adib Jatene. o Aviso n° 
900'95, ínformando sobre a realização de Reunião Especial sobre 
a Reforma Setorial em Saúde. nos dias 29 e 30 de setembro. na 
sede da Orga.nizaçãõ Pan-American.a da Saúde, em Washington. e 
consultando sobre o interesse desta Casa em se fazer representar 
naquele evento. (Diversos n°S. 108. de 1995). · 

O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional. --- -- -

O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho). Há orado-
res inscritos. 

Concedo a palavra ao Senidor Renan Calheiros. (Pausa) 
Concedo a palavra ao-senador CoutinliO 161-ge. (Pausa.) 
O SR. ROBERTO REQUIÃO · Sr. Presidente. peço a pa· 

lavra para uma breve e urgente comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (feotóniõ Vilela Filho). Concedo a 

palavra ao Senador Roberto Requião, para uma breve comunica
ção. pelo prazo de cinco mínutos. nos termos do art. 14. VII. do 
Regimento Interno. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMPB·PR. Para uma bre· 
v e comunicação. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"'s e 
Srs. Senadores. pretendia fazer um pedido de informação sobre 
ess_e assunto ao Ministério da Fazenda. mas quero dar um crédito 
de confiança ao Ministro e abordarei O -tenia sõb a--forma de de
núncia. 

Trata-se de uma inusitada privatização de área do Porto de 
Paranaguá. concessão do Estado do Paraná desde 1930. Uma em
presa que tinha a sua concessão com _um vencimenlO estabelecido 
nos próximos meses conseguiu do Serviço de Património da União 
um aforamento da área pela qual pagava arrendamento ao Porto de 
Paranaguá e. em virtude dos investimentos. recebia do Porto sub
sídios na sua operação. Na iminência do cessamento da concessão, 
a empresa Centro-Sul consegue do Serviço' de Panimõnio da 
União, por preço vil. o aforamento da sua área. Mais que isso. re
gis!Ia o aforamento no cartório competente e passa a exigir" das -ou
tras empresas que operam na área privatiZAda do Porto royalty e 
pagamento pela passagem e utilização do seu espaço aéreo e sua 
área física. Uma forma inusitada de privatização. 

"O Serviço de Património da União - diz o jornal 
dos Sindicatos Unidos de Par.maguá -, mancomunado 
com os advogados da CenU'o-SuL não atendeu requisitos 
e estabeleceu o aforamento em área -porruãria." 

Sr. Presidente, a legislação brnsileira não conhece afora
mento em área porruária. conhece concessões, porque a União não 
abre mão da plena propriedade do património do es-paço porruário. 
Mas, na ãrea de Paranaguá, isso ocorreu. 

"O grupo Centro-Sul obteve do SPU. num ato de 
mágica, o inusitado aforamento de uma área integrante 
do complexo de exportação. tendo imediatamente pro
movido a matricula sob o no 48.534 junto ao Registro de 

Imóveis, apresentando-se publicamenlc como tegiuma 
dona da área portUária. Em conseqüência. está cobrando 
uma taxa pela violação do seu espaço aéreo, cau.~andl) 
pânico a todos os usuários que temem que ela. breve
mente. possa vir a exigir pedágio dos veículos transpor
tadores de mercadoria dentro de sua área". 

Essa é parte da denúncia do _Sr. Wilson Nascimcmn de Fret
tas. Tesoureiro do SINTRAPORTE da INTERSINDlCAL. 

''Neste caminho. se outros_ oportunistas seguirem 
esta rota, até os quiosquei.ros do porto podem . hei mat~ 
de lO anos instalados na área - requerer o aforamcnL,). 
Pela ótica de cidadão comum. trata-se de uma ven.iadei
ra maracutaia que, por certo, resultou de trama, na cal<J· 
da da noite, à beira do mar de lama onde viceja a 1:orrup
ção do Processo Nacional de Privauzação. ofendendo a 
seriedade e a dignidade do Poder Público e a própria so
berania naciooal''. 

Os portuários reiteram os argumentos que expcndi. A _Cm· 
presa, de simples arrendacária. passa a legitima proprietária. além 
do que os acessos ferroviários do porto passam a ser cnnt1dos n1) 

espaço aforado. 

"Não bastasse isto, a AP A · a Organiza<;;ão dt1 
Porto de Paranaguá -. que é a concessionária do porto. 
desde 1932. até agora não conseguiu do Servi~·o de Pa
Uimônio da União. sequer, um domínio sobre qualquer 
uma das áreas que administra como porto organizado. 
pois a União jamais poderia se despojar dessas áreas. 
mesmo das áreas acrescidas". 

Fica a denúncia. que vou encaminhar ao Sr. Ministro José 
Serra, esperando a imediata puniç-ão dos funcionários do SPU ou a 
confissão defmiiiva de que a tentativa de priv aiizaÇão dos portOs 
não passa de "maraC::utaia" organizada pelo Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho). Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. em permuta c-om o nobre 
Senador Coutinho Jorge. V. Ex• dispõe de 20min. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMPB·PB. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr's. e Srs. 
Senadores, o mundo atravessa uma série de rnses: a conotação 
maior é da crise ec-onômica. e nosso País não está fora desse q\Ja
dro. 

Hoje, tívemos a reunião. n-a Comíssão de EtOnomiã.- de to
dos os Secretários de Planejamenio dos Estados. Há três semanas. 
tivemÇJ"s o encontro de todos qs Secretários de Finanças dos Esta
dos. O quadro é de desalentar qualquer pessoa que tenha bom sen
so. As folhas de pagamento estão, em média. superiores a &0'7r da 
arrecadação dos Estados. sendo que muitos destes já chegam a 
95% do consumo de sua arrecadação com folha de pagamento. 

Em outros lempos, um Governador que recebesse o Estado 
numa silllação como essa. em lrês meses se_ v_eria desembarnçado 
desse problema. graças ao fenômeno da inflação: Três meses sem 
aumento de salário fazia a folha cair a utri patamar ínferior a 5~. 
Hoje. as folhas de pagamento não caem: pelo contrário. a rada 
mês aumenwn em média 2%. É fácil imaginar que um Estado-que 
hoje está com 80%. 90o/o de consumo da sua arrecadação com fo
lha de pagamento em poucos meses estará tcta~ente inviabiliza
do. E isso JXJrque os planos de carreira e o tempo de serviço ge
ram, Sr. Presidente, a cada mês. promoções e qüinqüênios. 

Não há Estado que esteja bem. Mesmo a locomotiva São 
Paulo- ainda ontem ouvimos aqui dezenas de aparteantes afirma
rem - está com sua situação caótica. São Paulo está arrecadaildo 
R$1.2 bilhões/mês e está desembolsando com pagamento de dÍ\'1· 
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da e de pessoal - embora tenha demitido 40 mil funcionários.-
R$1.8 bilbf">es., precisando de R$600 milhões a cada mês. 

Há Estados que estão em situação aimia mais calamitosa. 
Temos um Estado que está com 95% da sua a.rreçadaçãn para pa
gamento de pessoal. 15% para pagamento de dívtda e duas AROs 
- Anteripação de Receita Orçamentária - que Já consomem R$1 tO 
milhôcs: além disso, esl.á com três de atraso na follia de pagamen
to. l Iá outros Estados nessa situação. 

O sonho de cada Governador é transferir-essa conta para o 
Governo Federal. sem c.·ontar que cãda. Prefeito. cujo Município 
esteja na mesma siruação. sonha em passar a situação da mlagem 
da. dívida para o Estado. 

A República não eslá em situação difereote. A Rep(sbtica, 
Srs. Senadcres. está arrecadando uma m6dia- de RS7 bilhões por 
mês. desse mqntante passa 20% para os Estados e Municípíós e 
paga ainda cerca de R$1.3 bilhões de Juros por mês. o que confi
gura uma situação tmnbém insuportáveL 

É preciso que se tomem providêncías. e o Governo Federal 
as está busça!ldo, seja nO Funlíio Social de Emergência.-seja na An
tecipação da Receica Presumida. Entretanto. esses dois ilens, como 
estão apresentados no Congresso, retiram de 19 Estados das Re
giões Centro-Oeste. Norte e Nordeste ~erca de 12% das_ arrecada
ções atuais. Isso é o que retira o Fundo Social de Emergência; a 
Receita Presumida retira um -outro tanto. fazeodo com que a média 
de perda dos Estados seja de uma Mrecadação mensal: Dessa for
ma, em um ano,_o Est-ado v~i arrecadar 12 folhas. v.lti ftcar com 11 
e terá que pagar 13 ao pessoal. - --- ---- -

É uma situação extremamente complexa e não vemos comç 
serem aprovados nesse momento esses dois instrumectos que o 
Governo Fe<;leral quer e precisa aprovar para que se garaota a go-
vemabilidade. _ 

Tudo isso nos leva a crer que está h~VeDdo Úma condução 
errônea do quadro de reformas; Antes da RefOrma Fiscal precisa 
vir a Reforma Administrativa para cortar fundo e posicionar pes
soal nos patamares corretos. além de fazer uma renegociação da 
dívida nos moldes que garanta a_ governabilidade dos Estados. Não 
há República forte com Estados fraCos: nãÕ-bà-EStaàos fortes com 
Municípios falidos e ingovemáveis. 

Então. é preciso que bu~emoS a Refcirma Adtn.iriistrativa 
urgentemente, _Sr. Presidente _e Srs. _Se~dOJ'CS,_ e essa refonna não 
pode ser_ só no Poder Executivo~ tem que at:i.Dgír_ o Judioiário, o 
Ministério Público e mesmo o Poder Legislativo. E necessário que 
cada. um dê sua parcela e se acteqüe o EStado ao tempo real. JXlr
que há uma <--rise mundial uma crise nacton~. uma crise em cada 
Estado. em cada MuD,Jcípio. Temos que _nos adequar. Não pode-
mos gastar mais do que arrecaciamÕi.- -- ----- ~--- ----

Além desse quadro LOrmCntoso. preocupante. estamos ven
do se avolumarem cutro& problemas. Urge CJUe se façam as privati
zações. Mas há privatizaçio e privatização! S&o difereiltes e-ntn: si. 
Todas aquelas empreus que não são necessárias c: não sio dever 
do Estado devem ser privatizadas na mãiot-rapidez possível. Maa 
há casos sobre os quais lell)(X que pensar Clii~&S vezes. Pcx exem
plo. a Companhia Vale do Rio Doce deve merecer maior reflaio; 
temos que parar para pensar se vamos fazer uma privatizaçio a tó
que de caixa por um valor que ainda não está bem claro. Quando 
se oove dizer que a Vale do Rio Dc:cc lucra RS600 milhões anual
mente, deveiD:IS observar que está embutida cesse toLal uma série 
de de&envolvimentos regionais promovidos Por essa. empresa que 
com toda certeza alargariam seu lucro. Mas fiquemos denlro dos 
R$600 milhões. Quem tem RS600 milhões pode fazer uma parce-~ 
ria de 50% com ootros grup:ls. como--a:- V ale fez com o lapio e 
Alemanha. Isso significaria Uill3. alavancagem anual de R$1.2 bi
lhão no primeiro ano: no segundo a.nn. com o lucro. já passaria-' 

mos a um investimento de R$2 bilhões e a_<;sim por diante. Em 
quatro anos, tétíãmos recebido o dinheiro relativo à privatizaç~o 
da Vale. 

Recebemos a incumbéncia de relatar esse nssuniO na co: 
missão de CQtis_ti~uiÇão.._ Justiça e Ciâadania e fomos favoráveis a 
que. só-ilot.rVeSse ·privatização com a audiência do Congrc-"so Na
ci()na!; que debatêssemos esse assunto com profundidade. 

Esse parecer foi reencaminhado à Comissão de Cvnstll!Ji: 
-çio. fustiÇã- e Cidadania:_ o primeíro relato foi na Comissão de 
Economia.. Agora. estamos de novo com a incurphência de rela.t;;u· 
o assunto naquela Comíssão. 

Estamos querendo ouvir o Governo. Ainda hoje. à tarde._lt'· 
remos um Cnconti-o" com o Ministro José Serra e vamos dcba.Ler o 
máximo que pudermos. Agora. é preciso que tenhamos o cuidado 
para não nos desfazermos de um início que pode ser muito iillp)r
tante para o progresso deste Pais, ainda mais se estamos gastando 
RS1.3 bilhão/mês com juros. Isso signifu:a que, em seis n:ieses. 
gastamos o preço da Vale do Rio Doce. calculado pelos parâ:me· 
tros de boje. e estamos sem a empresa~ estaremos devendo o prin
cipal e só amortizamos seis meses de juros. -

Então, é pn:clso que esta casa se debruce sobre esses da
dos, discuta-os. e se aprofunde nessa maléria para que solucione-
mOs o problema de forma coneta. _ 

Esse é o quadro, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que vejo 
hoje. 

O St. Osmar Dias- Permite-me V. E.x•umaparte? 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) . Pois não. nobre 

Selllldor. . 
_ O Sr. Osmar- Dlas · Senador Ney SuasSUna. o assunto é 

grave e importante. No emanto. permita-me. concordando com 
parte da sua opinião a respeito da crise dos Estados. dos Municí
pios e da União, acresCentar mais dois fatores que têm sido-causas 
importantes dessa crise. O Senador Roberto Requião. boje. naCo
missão de Assuntos Econôri:Iicos; ·apontou um deles. De repente. 
parece que para resolver o problema da. crise do Estado e preciso 
fazer a reforma administrativa. E é como se ela fosse resolver to
dos os próblemas. De nada· adiantará a reforma administrativa se. 
paralelamente, não tomannos outrOs procedimentos: o da fiscalí
-zação-do uso do dinheiro público, que em alguns Estados tem sido 
aplicado de fOnria equivocada e até abusacla. O Senador Ro®J;to 
Requião, hoje. apontou o que OCC>q'e, por exemplo. no Estado do 
Paraná, onde o Governo ~oo mais de 700 cargos de confUiitça 
nos últimos meses. dep;>is da posse do novo Governo; o Governo 
fez uma licitaçi<l de publicidade. de divulgação de U$42 milhões 
para um semestre, como se o Estado estivesse em condições de fa
zer divulgaçio! DiVulgai c quê? Porque nada está sendo feito para 
ser divulgado. A folha bateu nos 87% do- ICMS da receita do Esta
do. Isso. além de ~i COO..tituição. toma. como V. Ex• 
está expoDClo, o Eslado ingovemável. POI'WllO, mesmo que se faça 
uma reforma administrativ&. paralelamente teremos que tomar oo
tros procodimenLos. Um deles, parece.-me, é o de colocarmos 
freios- nós. ga.sto& desmesumdos e Wusados de certos governos es
taduais e tmJnidpais, que têm sido causa até maior do que o cies
cimonto da p;ópri. folha de pagamento. Em tolação ao segundo 
ponlo. dio ~me alongar. porque tenho dísconido sobre ele. E o 
mesmo que pretender que um can-o ande sem o seu motor- Sem 
reativar o setor produtivo. sem dar subsídios à agricultura e à 
agroindústria deste Pafs para que caminhem novamente, não recu
peraremos a receita dos pequenos e médios municípios. E, sem 
ela. de na<la adianta rnluzir a despesa. Embcn a receita dos Esta· 
dos tenha crescido no primeiro semestre deste ano. sabemos que a 
receita dos pequeBos e médios Municípios não tem crescido, ex.a
tamente porque o motDr da economia desses Municípios é a·11gri-
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cultura; é- o setur de agroindústria que cerca, portanto, a agriculhl- caçOes. como apoiamento de assinaturas dos Srs. Senadores. sem
ra. Essas duas causas têm que ser levadas em conta pelo Congres- pre com o objetivo de retirar de proposição o número necessário 
soe pelo Governo. de autores. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. Acolho asco- Essa praxe é nociva à imagem do Senado, pois torna os ~us 
locações de V. Ex • _em meu pronunciamento. integrantes alvo de críticas por inconstância e maleabilidade diante 

Concluo, Sr. ~siõente e Srs. Senadores. dizendo o seguin- .das conveniências politicas momentâneas. Ao se pôr fim a eSsa 
te: urge a refonna administrativa. A reforma fiS"cal tem que ser fei- prática, Dão aperi.as evitar-se:.ao as criticas, como sobretudo ioSti
ta como um todo, e não "em pilulas", como est_á ocorrendo- fundç tuir-se-á a salutar regra de que cada parlamentar, ao asS' ... mir um 
social, receita presumida. etc. Tem que haver uma coordenação. E compromisso. terá que arcar até o fim com as responsabilidades 
obvio que a fiscalização tem que acompanhar esse processo e, só dele decorrentes. 
dessa forma, conseguiremos vencer a crise. Esse projeto, já o enviei à Comissão que faz a revisão--do 

Nesse fmal de semana. dei um pulo à Paraíba. aproveitando Regimento Interno e estou apresentando-o diretameOte à Mesi _do 
o feriado. Fiquei envergonhado de ver, em Cajazeiras. pequenos Senado. 
produtores cborando miséria por não te~m sequer um poço arte- No entanto, _Sr. Presidente, abro um debate, hoje, com 
siano, IX>is o Estado não está em condições de fazê-lo. Com algo maior profundidade, sobre as medidas provisórias. O uso das me
em torno de R$3 ou 4 mil. hdveria a solução de água. Os Estados didas provisórias e seus limítes estão diretamente vinculados à 
estio sem condições sequer de aplicar essa quantia para resolver correlação de forças que se estabelecem nas casas legislativas. 
problemas de pequenos produtores. Quanto mais poder exerce o Executivo sobre o Legislativo, maior 

É preciso. portahto. q~o~e saneemos os Estados e os Municí- a p:>ssibilidade de _uso das medidas provisórias, que dependem de 
pios para que voltemos a investir nesses problemas, que são pe- aprovação. 
quenos: pequenas ligações elétricas. pequenas perfurações de po- A curta história da existência das medidas provisórias nos 
ços d'água. enf"un, serviços que motNãíão a produção, levando as- autoriza a admitir que não 6 grande a diferença entre elas e ove
sim este País ao progresso. lho, autoritário c sunado d~~lei. prin_cipal.mcnte quando há a 

Trago essas preocupações a todos os meus Colegas do Se- possibilidade da rurlição de medidas quando o Congresso não as 
nado para dizer que bá privatizações e privatiZações, e essa crise vota no prazo estip.llado. Na vigência da Constiruiçâo de 67/69 
tem que ser vista como um todo. Não se pode desmembrar em pe- havia a aprovação dos decretos-leis p:rr decurso de prazo, elevan
daços. sob pena de se retaliar, de se cortar mais em algumas :ireas do o exercício da obstrução legislativa à categoria de método de 
c menos em outras. Ao final. ao inv~ de fazermos uma lxm.ita aprovação de decretos-leis. A obstrução novamente é prática váli~ 
obta, a escultura de um cavalo de raça. que precisaríamos para ter da e importante no Congresso Nacional. porque. ao não ser vota
velocidade. faremos um camelo com todas as distorções inerentes da. a medida provisória continua válicla, com o inconveniente de 
àquele animaL ter que ser reeditada. 

Solicito ao Sr. Presidente que nós, Senadores, fiquemos 1- A Legislação Governamental 
atenlOs a essas ações, que terão seqUência. para que IX>Ssamos par- Não é estranho nem muilO novo o fenômeno juridico da 
ticipar desse debate com profundidade, encontrando as soluções elabotaçào de ncnnas com força de lei pelos Poderes Executivos, 
de que este País necessita. ___ mesmo nos Estados demOcráticos. 

Era o que eu tinha a dizer. No Brasil, essa possibilidade surge com o Estado autoritário 
Muito obrigado. Sr. Presidente. de 1937. A Constituição de5se ãno introduziu a atividade legislati

Duranu o discurso __ do _Sr. Ney_ s~.rUlfG, o Sr. 
T~oiÕnio Vilela Filhp, JOVice-PresidenJe, deixa a cadei
ra da presidi11Cia, que i ocupada pelo Sr. Bdlo Parga. 

Duranu o discurso de Sr. Ney Sua.ssuna, o Sr. 
Bel lo Parga, deixa a cadeira da presidência, que i ocu
pada pelo Sr. Josi Sarney, Presidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarne)') - Concedo a palavrn 
ao nobre Senador José Roberto Anud.A. (Pausa.) 

S. Ex• declina da pelavn. 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena.. (Pausa.} 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador ~o~ Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, dois motivos me trazem a esta tribuna na sessão de 
boje. Um deles é pedir o apoio dos Srs. Senadores a um projeto de 
resolução que já apresentei na Comissão. que faz a rcV~o-do Re
gimeDI.o. c que apresento agora ao" Plenário do Senado. E um pro
jero que modifica os arts. 243 e 244 do Regimento Int.emo e pelo 
qual se pretende alterar esses dois dispositivOS, relacionados com a 
matéria da autoria das proposições. - ---·- --

Em síntese. objetiva-se suprimir a figura da assinattJra cJ& 
apoíamenro e proibir a retirada da assinatura em prOpOsição. 

Essas duas nmdanças regimentais visam, em 11ltima análise, 
a pôr fun ao desgastante procedimento de supressões ou reclassifi-

va do Poder Executivo. que-seria C.ventnal, por autorizaçio legisla
tiva expressa _ou __ de exerc_icio ~traordínário duraDJ.e os períodos de 
recesso do Parlamento ou em caso de sua disoolução. 

A atividade legiilativa governamental. chamada de even
tual. estava sempre à disposição do Executivo, mas dependia de 
expressa e }X'évia autorização legislativa. Eram as leis delegadas. 

A ativídade legislativa govemamental extraordinária pres
supunha a impossibilidade de o Parlamento editar as IlOl"lllaS - por
tanto, pressupunha a urgência -, que eram chamadas de decretos~ 
leis. As eventuais eram para resolver problemas imediaros e de re
gulamentação detalhada; as extraordinárias tinham caráter perma
nente. (Deve ser observado que o Parlamento não se reuniu, estan
do permanentemente cm recesso ou dissolvido durante toda a vi
gência da Coostiwição de 37, o que detetminou que o Executivo 
governasse permanentcmclite por decteros-leís chlrante todo o pe
riodo de 37/46). 

A Constituição democrática de 1946 aeabou com as duas 
formas de atividade normativa com força de lei do Executivo. A 
Constituição de 67 as reintroduziu, vinrulando o instituto aos regi
mes autoritários e centnilii.ãOOres. 

2 - As Medidas Provisórias 
Surgidas no sistema constitucional italiano, as medidas pro

visórias pressupõem casos de extraordinária necessidade e urgên
cia para serem imediatamente regulados. dai por que sua apliCaÇão 
tem que ser imediata.. Entretanto, por não ser um ato de autoritaris
mo, imediatamente editado, é chamado o Parlamento, ainda que 
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~m recesso ou dissolvido ~ no caso da possibilidade de ctissolução 
do parlamento, na Itália - para apreciar a medida. 

O reglllle de governo italiano. sempre _é _bom lembrar. é par~ 
lamentarista e as medidas provisórias são geradas pelo colegiado 
composto pelos Ministros. que têm, de uma ou outra forma. estrei
ta ligação com o Parlamento. podendo até mesmo serem demitidos 
por censura ou desconfiança. -- -

3 - A Medida Provisória Brasildra 
A medida provisória braSileira é uma transplantação da it..a-

liana e ambas são idênticas quanto à: 
- denominação do ato legislativo~ 
- ambas têm força de lei; 
- devem ser apresentadas imediatamente ao Legislativo: 
- mesmo em recesso, o Legislativo será convocado extraor-

dinariamente para discutire deliberar sobre a medida; 
- reunião do parlamento em cinco dias; 
- perda da eficiência e eficácia, desde o início; e 
- conversão em lei. 
Duas sào as diferenças fundamentais entre as ioedidas pro-

visórias italianas e as nossas: 
I) Quanto ao fundamento: 
Itália: em caso extraordinário de necessidade e urgência: 
Brasil: em caso de relevância e urgência. 
2) Quanto à in.iciaüVá:· ·-
Itália: órgão colegiado, ou o governo, ou o consellio de mi

nistros. 
Brasil: Presidente da República. 
Essas diferenças e identidades são apontadas pelo Professor 

Raul Machado Hona em "Medidas Provisórias", Revista de ln· 
formação Legislativa D0 107/5,1990. 

Pelas diferenças se po:;ie perceber que o constib.linte brasi
leiro alargou a possibilidade de edição da medida provisória, já 
que o conceito de relevâncía é muítO mais amplo e vago que o 
conceito de necessidade. Além disso. percebe-se que esse instituto 
é mais apropriado para o parlamentarismo, cujos Ministros podem 
ser censurados e o Parlamento dissolvido em caso de incompatibi
lidade. Comer o to.esmo não se dá no presidencialismo. o instiruto 
fíCà com pelancas sobrando, con10 se o biquíni fosse dois números 
menores de quem o veste. 

4 · Uso e limite das medidas provisórias. 
Em relação ao decreto-lei em vigência nos' regimes autoritá

rios brasileiros. a medida provisória alargou a competência do Pre
<~dente da República. O decreto-lei da Constituição de 67/69 de· 
pendia de enquadramento a detetm.inadas ~térias, sempre sem 
aumento da despesa pública. Ji a meclida provisória não tem con
trole prévio de conteúdo; o enquadramento ~ singelamente na rele
vância e urgência. Quer dizer, qualquer matéria que se enquadre 
na relevância e urgência pode ser objeto de medida provisória. 
Mais adiante vamos ver as mat&úl$ VedailiiS à medida provisória, 
não por disposição expni:s:Sa da norma instituidora.. mas por inter
pretação sistemática. 

Vejamos as duas Constituições,texblUmente: 

A Coostitulção del969o 

"Art. 55. O ~sidente da Repóblica, em caso de 
urgência ou de interesse p.íblico relevante, desde que 
não baja aumento de despesa, poderá expedir decretos
leis sobre as seguintes matérias: 

I - segurança nacional; 
II - fmanças públicas, inClusive normas tributá

rias; e 
rn - criação de cargos públicos e fixação de ven

cimentos. 

§I 0 • Publicado o texto. que terá vigência imcdiaLa. 
o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará. dentro de 
sessenta dias. não podendo emendá-lo; se. nesse prazo. 
não houver deliberação. o texto será tido por aprovado. 

§2°- A rejeíção do decreto-lei não implicará a nu
lidade dos atos praticados durante a sua vigência." 

A Constituição de 1988: 
Art. 62 -Em caso de relevância e urgência. o Pre

sidente da República poderá adotar medidas provisórias. 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Naciona~._ ~e. estando em recesso. será _c_on· 
vocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 
cinco dias. 

Parágrafo único - As medidas provisórias perde
rão eficácia, desde a edição. se não forem converl.ídas 
em lei no prazo de trinta dias. a partir de sua publicação. 
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações 
juridicas delas decorrentes. 

O simples. cotejo entre as duas Constituições denota a am
pliação dos limites da medida provisória, porque esta pode ser uu
lizada para qualquer matéria, em tese, e não apenas nos limites 
materiais que impunha a Coostitiliçãó de 69 aos decretos-leis. 

Entretanto. o fundamento da medida provisória. embora 
muito parecido com o do decreto-lei. é mais reduzido. O fU.OOa
mento do decreto-lei poderia ser o da urgência ou interesse públi
co relevam~. ~paradamente, enquantO que o da medida proviSOria 
deve contar com a soma da relevância e urgência. 

Na realidade, porém, sabe-se que há um grande número de 
medidas provisórias que ultrapassam a relevância e a urgêncta. 
Machado Hort.ll lembra alguns ca_sos: a Medida Prov1sóna n° 
11188. que altera valores da taxa de fiscalização dos serviços de te
lecomunicação;-·a Medida Provisória D0 16188, que dispõe sobre o 
registro provisório de estrangeiros; a Medida Provisória D0 66/89. 
que dispõe sobre A adoçãç. pelo IBGE. de metodologia análoga à 
do Sistema Nacional de lndices de Preços ao Consumidor. São 
medidas que poderiam esperar pelos prazos das leis ou ser regula
da por decreto. Apesar dessas medidas terem ultrapassado o limite 
constitucional. foram convertidas em lei-

Surge. então dois problemas: a necessidade de estipulares
ses limites por lei e de os controlar pelos outros Poderes do Esta· 
do. 

É visível que os limites impostos pela própria Cons_iitulção, 
urgência e relevância. não são suficientes para clareá-los. A urgên
cia. em todo caso. pode ser entendida como Siruação que não-pOde 
esperar mais do que o nonnal processo legislar.ivo urgente. nos ter· 
mos do arL 64 e seus parágrafos. Mas relevanleS são todos os inte
resses públicos; todos os fatos que merecem a edição de leis sào 
juridicamente relevantes, exar.amente por íSso se transfoimarif em 
leis. Quer dizer que qualquer relaçio que o Executivo entenda me
recer regulação jurídica será relevante para merecer medida p-ovi
s6ria. Se não tem essa relev4ncia, a relação pode ser regulada por 
docteto, oo outro ato administrativo, oU -Jlão merecer sequer regu-
lação. - -- --

Por6m. Sr. Presidente. não seria verdadeira a afli'DJaÇão de 
que não existe limite material para a edição de medidas provisó
rias, pois, em que pese a Constituição ilão ter expressamente ·arro
lado as matérias suscetíveis, uma interpretação sistemática do tex
to constitucional nos autoriza a afumar que estie fora do alcance 
de modidas provisórias: 

I. as Il)atérias que não reclamam _tratamento legislativo; 
2. as que se satisfazem com tratamento regulamentar; 
3. aquelas que não a.dmilem delegação; 
4. as que reclamam efícãcia diferida. postergada portanto; e 
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5. aquelas que desafiam eficácia normativa. que. por sua na
tureza, não admite ser desfeita. Por exemplo. a eficácia nonnativa 
de uma lei complementar. 

(Clemerson Merlin Cleve) 
Sendo assim. não cabe medida provisória em matéria penal. 

por sua evidente eficácia difenda (deve-se recordar que o Presi
dente emitiu duas medidas provisórias com matéria penal - n% 153 
e 156, de 1990 -, e ambas foram objeto de ação d.ireta de inconsti
tucionalidade, tendo o Executivo voltado atrás; reeditando-as an[es 
do julgamento, rettrando as cláusulas penais. 

O Direito Tributário ~mbém encon[l"a: i'esistêricia em rela
ção à medida provtsória, já que a criação de tributos está sujeita ao 
Princípio da Anteriondade (art. 150, Ill. ''b"); os empréstimos 
compulsórios estão. também, for~ do âmbito da medida provisória, 
já que exigem leis complementares; quanto à criação de impostos 
extraordinários (art. 154. II). há o recurso muito mais efetivo do 
estado de sítio. As contribuições sociais só poderio ser exigidas 
decorridos 90 dias da publicação da lei, o que desestimula o uso de 
medida provisória por" ausência de urgência. Porém: em análise 
sistemática. a única hipótese de uso da J;De_çU~ provisória para 
questões tributárias será mesmo o imposto extraordinário (arL 154. 
II). Todos os demais caem na armadilha do Principio da Anteriori· 
dade, ou da lei complementar, ou da exigência de lei. ou do prazo 
de 90 dias. 

Em matéria de Orçamento. ã. única hif,óiese de-cabimento é 
expressamente abrigada pela ConstitUição em ·seu arr.-T67, § 3°: 
abertura de crédito extraordinário em casos imprevisíveis e urgen
tes. 

Além disso. o Presidente da República encontra limite para 
a edição de medida provisória em relação a toda matéria reservada 
ao Legislativo e que não seja objeto de delegação. 
· Nessa mesma linha de raciocínio. não pode editar medida 

provisóriã sobre- matéria de iniciativa do Poder Judiciário ou do 
Ministério Público. 

Encerro por onde comecei. 
Na verdade. o uso de medidas provisórias e seus limites es

t.ão diretamente vinculados à correlação de forças que se estabele
cem nas C_a.sas Legislatiyas. Não basta discutir as medidas provi
s6ri.as do poluo de vista formal, pois quanto mais poder eXercer o 
Executivo sobre o Legislativo. maior a P9SSibi.lidade de uso das 
medidas provisórias, que dependem de aprÕvação: 

É uma falácia absoluta a idéia de que modificações fonila.is 
no instítu[O da medida provisória e nos dispositivOs constitucio
nais que a permitem tornarão o COngres-so ll:~Jlis independente. O 
Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 
aceitarão melios medidas provisórias qiialldo tomarem consciência 
da imiX'rtância do seu papet na discussão, fiscalização e na ela~ 
ração da legislação. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex_• um aparte? 
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Pois não. Senador. 
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Roberto Re

quião, V. Ex" volta a assunto que tem sido objeto de conslanle 
apreciação e discussão nesta Casa. Queria apenas dar-lbe uma in
formação: ofereci parecer à emenda do Senador Esperidião Amin 
assentindo nos limites por S. Ex• estabelecidos. Meu pooto'de vis
to, em princípio, é contra medida provisória como seria contra de
creto-lei. Nem uma nem outra medida eu adotaria. Como está na 
Constiwição.-e o Congresso ainda Dão se dispôs a va.rrer do texto 
da Constituição medida dessa natureza. dei o parecer consentindo 
nas limitações estabelecidas pelo Senador Esperidião Amin. Na 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, aberta a discussão 
sobre o parecer. ofereceu voto em separado o nobre Senador Lúcio 
Alcântara. Em razão disso. e creio que V. Ex" participou da dis-

çussão. sugeriu-se a idéia de coordenação das diferentes proposi
ções a respeito da matéria para um texto único. Em função dessa 
orientação da Comissão. os projetas que estavam em tramitação 
no Senado me foram encaminhados. Tentei. ã:través da ComiSsão 
de Constiruição. Justiça e Cidadania. a reunião dOs Uderes para 
apreciação da matéria. visto que já havia. de minha pane. dado pa
recer à Emenda Esperidião Amin. Como essa reunião não se lor
cou possível, devolvi. mediante ofício. todos os processos. desde a 
semana passada. à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania 
para que se prosseguisse na apreciação normal. pelo menos da 
Emenda Esperidíão Amin. Era a infOnnaçãO que queria dar a V. 
Ex•. salientando que, desde 1991. quando aqui cheguei. me mani
festo contra medida provisória. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO · Senador Josaphat Mari· 
nbo. apensado ao projeto de emenda constiwcíonal do Senador Es· 
peridião Amin, encontra-se um projeto patrocinado pelo meu Par
tido. o PMDB. que foi encaminhado à Mesa do Senado com o 
ap:>io de Parlamentares de vários partidos. Tendo esse projeto dor
mitado na Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania durante 
vários meses, vali-me de um expediente regimental e solicitei. 
através de requerimento à Mesa do Senado. que o projeto do 
PlviDB. apensado a todos os outros projetes de emenda constttu~ 
cional que se refere-m às medidas provisórias. seJa oferecido adis
cussão e a votação pelo Plenário do Senado. 

Dessa forma, com o fator catalisador da ·urS;ência da vota· 
ção. espero que -o consenso se estabeleça e que o Senado da Repú
blica tome a iniciativa de pôr um flDl à discussãd sobre medidas 
provisórias e à sua exagerada facilidade no Congresso NacionaL 

O Sr. josapbat Marinbo - Permite-me V. Ex• uma qutra 
intervenção? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Como não. Senador. Com 
muito prazer. 

O Sr. Josapbat Marinho . Quero ir ao encontro do seu 
pensamento. mas J.iara dar uma sugestão que tive a oportunidade. 
aliás, de antecipar ao Presidente Fernando Collor. Por que o Go-
verno não usa a delegação legislativa? -

O SR. ROBERTO REQUIÃO ·Esta prevista. 
O Sr. Josapbat Marinbo - É um mecanismo próprio do re

gime democrático e facilita a elaboração de leis. Tanto que ele, na
quela época. ainda que receoso. pediu delegação legislativa para 
fazer a lei de isonomia e p8de fazê-la. Pode não ter sido a lei per
feita. mas foi a lei que fez em tempo útil. 

- O SR. ROBERTO REQUIÃO • Mas, de qualquer forma. 
Senador. apesar de eu ter patrocinado o projeto do PMDB. hoje te
nho clara a consciêncía de que mudanças fon:nais nas medidas 
provisórias não alterarão a es-sência do nosso problema. que só 
será alterada quando o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 
tiverem consciência da su~ importâncía e OOs seus devereS. ---

Muito obrigado_, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Sobre a mesa. oficio 

que seci lido pelo Sr. 1° Secretário eni exerCício. Senador Bello 
Parga. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO N" 726-A!MPO 

Brasilia.. 12 de selembro de 1995 

Senhor Senador, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a gentileza de 

retificar o últímo p<Uágrafo da pâgína 05. do Volume ll da Mensa
gem n° 410, de 1995- CN. referente ao Projeto de Lei n° 36. de 
I 995- CN. que dispõe sobre o Plano Plurianual para o periodo de 
199611999. conforme se segue: , 
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Onde se lê "o setor privado", leia-se "Estadçs. e Municí
pios", e oode se lê "8.()(X) km". leia-se "l5.(X)() km". 

Atenciosamente. - José Serra, Ministro de Estado do Pla
nejamento e Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expedien<e que 
acaba de ser lido será publicado. 

Será feitã -a: deVIda Comunicação à Câmara dos: Depu ..idos. 
Sobre a mesa. oficio que será pelo Sr. 1° Secretário em 

exercíciO. Senador BeUo Parga. 
É lido o seguinte: 

OF. CE No 16/95 
Brasília. 5 de setembro de 1995 

Senhor Presidente: 
Informo a Vossa excelência que não houve reunião da Co

missão de Educação no periodo entre o recebimento do processa
do Diversos n°095, de 1995 e a data de 22de agosto de 1995. 

Diante disso, esta Comissão não pôde aprectar o aludido 
processo. no qual traz solicitação do Coordenador do Programa 
Nacional de Incentivo -à Leit\lra - PRO lER. no sentido de liberar 
os Senadores Artbur da Távola e Josapbat Marinho. bem como 
ainda a indicação de outros senadores para participarem do Sim
pósio para Articulações de Políticas de Leitura, que foi realizado 
naquela data. 

Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de esti
ma e apn:ço. - Senador Roberto Requião, Presidente da COmis
são de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presidência. ten· 
do em vista o dispostó i:LO Oficio n° 16, de 1995, do Presidenle da 
Comissão de Educação. declara prejudicado o Diversos n° 95. de 
1995. por haver perdido a oportunidade, nos termos do art. 3_34, 
alínea "a", do Regimento Interno. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Sobre a mesa. requerimento que setá lido pelo 1° Secretário 

em exercício, Senador Bello Parga. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 1.191, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeremos urgência, nos lermos do art. 336, alínea ''b", do 

Regimento Interno, para o Ofício ''S" n° 48. de 1995 (Oficio PRE
SI D0 2.195. de 23·8·95. na origem); que solicita autorização para 
emitir Letrns Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -
LFTP. destinados ao giro da Dívida Mobi~ do Estado. venci· 
vel no '1!' semestre de 1995. -

Salas das Sessões, 13 de setembro cje 1995. - Sérgio Ma
chado - Eduardo Sup6cy - V almir Campelo - Bernardo C a· 
bral- Epitáci<> Cafeteira - Casildo Maldaner- FenllUido Be
zerra- Ney Suassuna- Romeu Tuma- Elcio Alvares- Edison 
Lobão: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · O requerimento será 
votado após a Ordem do Dia. nos termos do art. 340. II, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·A Presidência comu· 
nica ao Plenário que, atendendo a convite do Governo do Estado 
do Mato Grosso, designa o nobre Senador Carlos Bezerra para 
Epresentar esta Casa na Feira Intemacional de Santa Cruz. na Bo
lívia, e em visita às Cidades de Ilo. no Peru, Iquique e Arica, no 

. Cbile, DO periodo de 23 a 29 do corTODte mes. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·A Presidência comu

nica ao Plenário que deferiu, ad referendum da Mesa. solicitação 
de prorrogação da licença médica concedida ao Senador Alexan
dre Costa. por mais 121 dias, a partir desta data. 

_ Permanece, portanto. no_exercício da Senatória. pela repre-
sentação do Estado do Mara.$~o. o Senador Bello Pa,rg~·- _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Esgotado o temiio 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

Discussão, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à Constiruição n° 39, de 1995 (n° 6/95, na Câ
mara d9s Deputados). de iniciativa-do Presidente da Re
pública. que altera o § 1° do artigo t 77 da Constituíção 
F_ederal. lendo 

Pa.rectt, sob n° 507. de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. favorá

vel com correções formais_. em obediência à técnica le· 
gi:;lativa. 

(Segundo dia de discussão) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter

mos do disposto no arL 358 do Regimento Interno. com
binado com o art. 4o da Resolução n° 37 do Senado Fe
deral. a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco 
dias úteis. em fase de discussão, quando poderão-ser 
oferecidas emendas. assinadas por um terço. no mínimo. 
da composição da easa:.-

Transcorre boje o segundo dia de discussão. 
Em discussão. ---
Consulto ao Plenário se alguns dos Srs. Senadores deseja 

Qjscutir a matéria. (Pausa.) 
Não havendo oradores, a discussão prosseguirá na sessão de 

amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Quero lembr.u" à 

Casa que, na forma estabelecida pela Mesa, de acordo com o Ple· 
nário, teremos sessão com Ordem do Dia na sexta-feira próxima e 
~ segunda-feira, para cuinprir os prazos determinados de d.isc::ys
são de emenda. constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Passa-se. agora, à apreciação do Requerimento n° 1.189, de 
l995. de urgência, lido no EXpediente. para o Projeto de Lei da 
Câmara D0 100. de 1995. 

Em votação o re.<fuerimento. _ 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia do segundo dia útil subseqüente, nos termos do 
art. 345, n. do Regimento Interno, combinado com o art. 4° daRe· 
solução no 37 do Senado Federal. 
- --- O SR-.-PR-ESIDE-NTE (José Sarne)')- Passa-se ! aPf!tia

ção do Requerimento D0 1.191. de 1995. de urgência. lido no Ex· 
pediente, para o Oficio S n° 48, de 1995, que solicita autorização 
para emitir Letras Financeiias do Tesouro do Estado de São P~lo, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária. 

Em votação o requerimento. -
O SR. VILSON KLEINÜBING . Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Coneedo a palavra 

ao Senador Vilson Kleinúbing . 
O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. s-n· e Srs~_SenadOres. 
mais uma vez. o Estado chega aqui. em regime de urgência, pCdin
do para rolar sua dívida de tirulos públicos. A Comissão de Assun-
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tos Econõmicos fez um apelo ao Plenário e à Mesa no sentido de 
que esse tipo de procedimento não <:K'orra mais. Por <SSO, que se 
mande a maténa à Comissão de Assuntos Económicos ou então 
que se fe.:he a mesma. porque essa é uma atribuiçãO dela, ou se}.l. 
examinar se a dívida deve ser rolada_ e_ s_e __ estamos adotando crité
rios iguais para todos os Estados. 

Quem pedir formalmente -se for necessário faço um reque
rimento para que o mesmo seja submetido à votação - que. a 
exemplo do que aconteceu com Santa CatariJia. Rio de Janei,ro. 
Espírito Santo e outros Estados brasileiros. esse projeto seja apre
ciado pela Comissão de Assuntos Económicos. exatamente como 
deve ser o procedimento. parn. prestigiar a Comissão e para que se 
dê critérios iguais a todos os Estados; senão. vamos continuar ro
lando 100% e não vamos ter mais ãutoridade para reclamar de ju
ros ou de dívida pública dos. Estados. JXlrque o Senado não está 
cumprindo com a sua missão corretamente. 

Queria fazer esse registro e_ _também um requerimento para 
que se cumpra aquilo que foi definido pe"la Comissão de Assuntos 
Econômfcos- a maioriã de seus membros aqui está. Vâmos.levaro 
projeto para lá. Vamos convocar uma reuníão extraordinária da 
Comissão de_As.s:u_ntQs. Económicos, nem que seja para hoje, mas 
vamos apreciar a matéria de acordo com o Regimento. 

O SR. JEFFERSON PERES . Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concedo a palavra. 
pela ordem. ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores. a minha 
preocupação é a mesma _do ilust~ Senador Vilson K.Jeinübing. 
Não sou contra a rolagem da divida de São Paulo. Outros Estados 
já obtiveram o mesmo. embora com a limitação de 98%, ficando, 
~lo menos. simbolicamente, o Estado obrigadO -a: saldar parte do 
seu débito. Mas não vejo por que a urgência. Pelo menos, não vi 
justificação no requerimento. Sr. Presidente. 

Se não houve um esclarecimento maior do porquê da urgên-
cia. serei obrigado a yo_tar contra. _ . 

O SR. PEDRO PIV A . Sr. Presiâente. peço a palavra para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samex) · Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Piva:. . _ 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Para éncamíDbar. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta rolagem 
da dívida de São Paulo. a exemplo dos outros Estados, onde foi ro
lada a maioria das dívidas com 100%. infelizmente, vence na sex~ 
ta-feira próxima. Essa situação é catastrófica Para ó Estado. assim 
como para qualquer Estado que tenba sua dívida executada ou 
postergada. O Estado de São Paulo não tem a menor possibilidade 
de honrar com esse compromisso. Por isso cjue, estou pedindo ur
gência urgentíssima. 

Esse requerimento, infelizmente; DãO-pôde ser lido antes. 
Fizemos todo o esforço para que isso fosse_ feito oDteril. inas O 
mesmo chegou na sexta~feira passada. durante o feriado, tendo fi
cado pronto o parecer nesta segunda-feira. Por isso, o pedido de 
urgência para o Estado de São Paulo. 

Peço aos Srs. Senadores qUe Cónslderem essa situação afli~ 
tiva do Estado, assim como eu, em outros ocasiões, como repre
sentante do meu Estado, considerei da mesma forma o pedido dos 
Srs. Senadores pertencentes a outros Estados. 

Muito obri$ado, Sr. Presidente. 
A SRA. JUNIA MARISE - Sr~ Presidente, peço a palavra 

para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concodo a palavra a 

V.Ex'. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encammhar. 
Sem revisão da oradom.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. entendo 
que as justificativas e as alegações prestadas pelo nobre Senador 
Pedro Piva são inteiramente razoáveis, Já que o prazo _de venCi
mento da rolagem da dívida do Governo do Estado de São P3.ulo 
vence na sexta-feira e sabemos o que isso significa. Se o Governo 
não tiver autori7...a.Ção do Senado Federai pai-a rolar a sua dívlda. 
ele, que já está com uma série de dificuldades. conforme sabeliiOs. 
terá a obrigação de desembol~ar dos cofres do Tesouro do Esiido 
para efetuar o pagamento dessa rolagem da dívida na sua totalida
de. 

Tenho tido oportunidade de defender principalmente a rOla
gem da dívida do meu Estado. Minas Gerais. e nunca deixei de dar 
apoio aos Srs. Senadores que representam os demais Estados da 
Federação nas suas propostas, projetes. pareceres de rolagem de 
dívida. 

Estamos fazendo um fórum. na Comissão de AssunlOs Eco
nômicos, onde tivemos a presença dos Secret~os de Plan~jamen
to, e o que vimos foi um grande fórum de lamentações. Há boje 
uma sangria muito grande. em todos os Estados, e o Secretário de 
Planejamento do Estado do Maranbão deu um depoimento sincero 
da situação daquele Estado. A Governadora Roseana Sarney já 
mandou vender tcxios os aviões do Governo exatamente para Con
ter gastos, para reduzir gaslOs. Está diante de uma situação de dffi
culdades que não é dela; certamente são heranças -do passado com 
as quais os Governadores estão completamente envolvidos nas di
fla.ildades e nos desafios com a própria folha de pagamento. 

Por isso, quero dizer aqui ao Senador Pedro Piva que enca
minho favoravelmente à aprovação do seu requerimento, princi
palmente lendo em vista a infoimação que ele nos presta aqui em 
plenário de que o prazo da rolagem da dívida vence na próxima 
sexta-feira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado não tem nenhuma 
culpa com relação~ao problema de atraso. O Banco Central sim. 
que sempre fez o papel de Pilatos com relação a essa situação. Ele 
tem atrasado todos os procedimentos e os pnx::essos de encami
nhamento ao Senado. impedindo que esta Casa tenha um tempo 
-suficiente para o exã.me"técilico. o exame jurídico, o exame contá
bil dos processos de rolage:m de dívida dos Estados. 

Se esse _processo veio agora. não é por culpa do Senado, é 
por culpa do Banco Centtal que teria que mandá-lo, pelo menos. 
com o prazo de 30 dias para que, assim. a Comissão de Assuntos 
Económicos tivesse tempo hábil para apreciá-lo e. conseqUente
mente, o Plenário também. antes que chegássemos ao pootó que 
estamos boje. Em uma quarta-feira, temos que vetar e aprovar a 
rolagem da dívida do Govemo do Estado de São P~1o que vence 
na próxima sexta-feira. - ~ 

É por isso, com a experiência que tenho nessa questão. sem· 
pre estando aqui na defesa desses interesses, que encaminho favo
ravelmente. Essa é uma responsabilidade nossa. Não JX>demos 
amanhã ser respollS!.I.bilizados pelo Govemo do Estado de São 
Paulo de estar atrasando a rolagem da dívida e, assim. fazendo 
com que o Governo, mais uma vez. seja penalizado diante da 
omissão do Senado Federal . 

. O SR. LÚCIO ALCÂNT ÁRA :Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Para encaminhar a 
votação, conla palavra o Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para encami
nhar. Sem revisão do cndor.)- Quero me ater mais iio processO do 
que ao mérito. Tenho sido. em algumas ocasiões, um defensodn~ 
transigente da apreciação cioS projetos pelas comissões. p:rrque en
tendo q~e ali é o ~~Dto oportuno, a ocasião própria para que se 
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possa conhecer com maior profundídade a matéria. debater-se me
lhor a questão e, enfim. cOnhecer o assunto com maior intensida
de. maior profundidade. 

Certamente, V. Ex• dirá que a Mesa simplesmente está aca
tando a disposição regimental, uma vez que os Uderes requereram 
a urgência. E assim é de fato. Todavia. tendo participado como su
plente _de algumas reuniões da Comissão de Assuntos Econômi
cos, posso dizer que este assunto- a questã.á da dívida dos Estados 
- preocupa bastante a Comissão. que, inclusive, tem procurado es
tabelecer alguns padrões e alguns parâmetros para autorizai essa 
rolagem. 

Diante de uma situação como a que estã.mos enfrentando. 
com as informações do Senador Pedro Piva sobre o vencimento 
iminente da divida. é claro que vamos ter que apreciar a matéria 
em regime de urgência. Todavia, quero, de alguma maneira, soli
darizar-me e secundar as palavras do nobre Senador Vilson K.lei
nübing, em quem recOnheço quase que uma esPécie de pretor ou 
guardião das finanças públicas. De certa forma. o assunto é árduo: 
S. Ex• tem se debruçado sobre essa matéria e hlscado, de todos os 
modos. contribuir pan uma maior austeridade e rigor não apenas 
na autorização da dívida. mas também na rolagem da dívida já 
existente. 

Entendo que o assunto. realmente, demanda um posiciona
mento mais drástico do Senado Federal. até potque é competência 
e prerrogativa exclusiva do Senado. Nós, tantas vezes, aqui, temos 
falado sobre as prerrogativas e competências do Senado, discutin
do, muitas vezes, essas SitUações constta.ngedoras de projetes que 
chegam na undécinia hora para receber apreciação do Senado e 
que devem ser votados. imediatamente. sem alterações. em nome 
da urgência. pam que não voltem à Câmara. 

Pois vamos. então, agora, encarar essa situãção oo momen
to em que os Estados estão se mobilizando para pedir uma revisão 
na lei que estabeleceu os perceotnais de amortização da dívida, 
para que o Senado adote um critério rigor'oso, que contemple a si
tuação excepcional que os Estados e municlpíos estão vivendo, 
mas que signifique realmente uma tomada de posiÇão do Senado. 
E não fiquemos aqui; na verdade, homologando e votando sem um 
exame profundo das contas. 

Era isso que eu queria dizer neste momento. Todavia, dada 
a iminência do vencimento da dívida, não vejo como possamos la~ 
var as mãos como Pilatos e não apreciar a matéria. 

O SR. JADER BARBALHO · Sr. Presidente. peço a pala· 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. gostaria que a Presidên
cia -infotmasse, se for' posSível. os valores e a época dessa rolagem 
da dívida do Estado de Sio Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Estamos em proces
so de votação do pedido de urgência para a matéria. mas o proces
so já se encontra na mesa, de maneira que posso informar a V. 
Ex•. 

A Mesa informa a V. Ex• que. segundo oficio do Banco 
Central, vence no dia 15 de setembro de 1995 a quantia de 
R$10.214.584.657,00 e. no dia 15--de dezembro de 1995. 
R$22.389349.064.00. 

O SR. JADER BARBALHO · Quaf é a data do oficio. Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · O oficio do Banco 
CeDtral elllroU na Casa no dia 24 de agosto de 1995. 

O SR. CARLOS BEZERRA · Sr. Presidente, peço a pala
vn. para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra a 
v. Ex·. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Para encanti
char a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. _Sr's e 
Srs. Senadores, a Comissão de Assuntos Econõmicos vem tratan
do dessa questão da dívida dos Estados: da dívida contratual e da 
dívida mobiliária. --

Com relação a este projeto. não há nenhuma novidade. É 
uma mecânica que se vem aplicando há algum tempo para rolar a 
dívida mobiliária dos Estados. 

A Comissão de Assuntos Econômicos. so:l'inha. não tem 
cõmpel.ência para resolver um assunto de tamanha envergadura. O 
que os Estados - e boje ouvimos os Secretários de Planejamento 
dos Estados - estão pedindo é que o Governo Federal abra uma 
discussão em cima da questão da dívida mobiliária dos Estados, 
para se encontrar uma solução flnal para o problema. ---

Conrudo. segundo informações fWs Secretários. principal
mente os dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo - que são 
Estados mais onerados com esse problema -.eles não têm cOnse
guido abrir essa discussão. Hoje, pediram à Comissão de Assuntos 
Económicos _.fizeram um apelo pessoal a mim • que promovesse a 
abertura da discussão sobre a dívida mobiliãria. Comprometi-me 
com eles. inclusive. a lutarmos j.lntos para que haja uma diSCussão 
em cima desse assunto e uma resolução flnal. Mas, enquanto isso 
não acontece. entendo que temos que aplicar o mesmo critério 
para todos os Estados. até porque não existe ootra solução. Temos 
que continuar rolando as dívidas como se rolou até agora para oo
tros Estados. 

Por isso. entendo que devemos votar favoravelmente ao re
querimento e favoravelmente à matéria também. até que Senado e 
GoVerno Federal encarem isso de frente e resolvam defLnitiVã:men
te o problema. como já começamos a fazer a partir deste instante. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO • Sr. Presidente. peço a pa
lavra para encaminhar a votaçã<i 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _. Concedo a palavra 
ao oo~ Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB~E. Para encami
nhar a votação. Sem revisào do orador.) ~ Sr. Presidente, srs e. 
Srs. Senadores, tendo em vista a particularidade do vencimento no 
Próximo dia 15. esse requerimento de urgência reveste-se de im· 
portância, já que todos sabemos a situação dos Estados. suas difi
culdades e problemas de caixa. 

O Senado, por sua vez. tem aprovado as dívidas de quase 
todos os Estados. Por isso, entendo que precisamos. como bem 
disse o Senador Carlos Bezerra, proceder a uma discussão. para 
estabelecermos um princípio e uma regra geral que valha para to
das as situações, fruto de aprofundada disrussão. 

No caso especifico da urgência de São Paulo, considero 
fundamental a aprovação, tendo em vista que somente agora che
gou ao Senado e que o vencimento é o próximo dia 15. Houve um 
problema no Banco Central, mas nem por isso podemos penalizar 
o Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em resposta às in
terpelações dos Sen.lldon:s Vilson Kleinübing e Jefferson Péres, a 
Mesa esclarece que a~nas está cumprindo o Regimento. Tendo 
sido apresentado o requerimento, não cabe à Mesa outr.l atitude 
senão submetê-lo ao Plenário, embora algumas vezes tenha alerta
do os Srs. Uderes da Casa para o fato de que o volume excessivo 
de requerimentos de urgência, que a Casa não pode apreciar ime
diatamente, não só perturba a nossa pauta como também inviabili
za o planejamento para a apreciação de matérias submetidas à nos
sa consideração. 
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<) Scnadt'lf Pedro Simon teve oportunidade de levantar esse Assuntos Econôm.i.cos, submetendo ao se LI exame critico caú.l ~ ., .... 
rrnhkma ar...~ut. c a Mesa tem sido cautelosa. bem como tem exor- de rolagem de dívida. notadamente dívHh mobiliária. onde<;!:'" -,:,\l!-
l..Jdn .1-: LH.lcran~·as para que limitem os requerimentos de urgência ctt.a a rolagem de praticamente 100% do seu montante. 0-,: E-•;Ü,_ll~~ 
an<; l':l'>•l" exclusivamente de urgência. menores que não possuem dívida mobiliária. esses estàn suhnu:tt-

Assim.·a Mesa tem que submeter o requerimento ao Plená- dos ao crivo de uma legislação_ rigorosa e exigent~; Ipas o<; E<;l,\Lh., 

rin. Antes. porém. permito-me fazer uma sugestão à Casa, atefl- ricos, que se Valem de tituiOs. de papéis. esses estão livres rar.l 
J~.·ndo t.1ml'x'm an n.,hre Senador Vi[son Kleinübing. que deseja continuar emitindo, continuar devendo o que não podem pagar 
tlUVIr a Comissão de Assuntos Econômicos: tendo em vista que Todos os dias, o Governador de São Paulo diz que não cnn~(.'!;!tH' 
uma pu.r1c da cüvida vence no d1a 15 de setembro. o Relator da ma- pagar sua dívida, tão elevada que é. E estamos sendo. a4u!. ._.,,mk 
tena pnJeria aprovar essa primeira parte. de urgência. e deixar a scendentes. todos os dias. com a rolagem de dívidas des'>a n:llu: ,· 
'>Ci!Unda pane rela uva ans R'1i22 milhões venclv~ís em dezembro za. e rigorosoS quando se trata de Estados desfavoreciJ\)~. ~..-.::t:. ·:" 
pa:;.a depc~is do parecer oferecido pela Corrussão de Assuntos Eco- Estados do Nordeste. e o meu Estado particularmente. qtll' ·.k ·. ·,· 
nômtcos. _ R$2 bilhões. _Somente nessa rolagem de dívida que __ esum(''> :1;11t' 

Dessa forma. flcanam atendidas as preocupações do Sena· c1ando hoje. são R$10 bilhões. - - -- -
dor Vilsnn Klemübing e do Senador Jefferson Péres. Mas. no mo- Não é mais possível continuarmos aprovando pr,w\UêJwta ... 
mento. estamos votando apenas o requerimento de urgência. nesse sentido sem um exame mais acurado. ma i<:: pmt't..nj·' ;'·. 11 

O SR. PEDRO PlVA- Sr. Presidente. peço a palavra pela parte da Comissão Técnica competente. que ê a Conus~àn ü~ :\~ 
ordem. suntos Económicos, do Senado Federal.· 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em vo<ação o rc~uc-
ao nobre Senador Pedro Piva. rimento. 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente peço a pala-
d,, orador.) - Sr. Presidente, ouvindo as ponderações de V. Ex&, vra para encaminhar a votação. 
~-onsidcro-as perfeitamente aceitáveis pelO Governo do Estado de O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo ã p<J.lavra 
São Paulo e. em nome dele, concordo em rolar simplesmente a dí- ao nobre Senador Jader Barbalho. 
vida que vence no dia 15 de setembro. sexta-feira- 98% da dívida O SR. JADER BARBALHO (PMDB,PA. Para encamr-
·. conforme praxe adotada pela Comissão de Assuntos Econômi- nhar a votação. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, tivemos a 
c-os. deixando para estudo posterior a dívida a vencer em dezem- oportunidade de ouvir a bancada do PMDB. o Senador Carlos Be-
bro de I 995. Zerra-. que. aliás. é o Relator âessa matéria. na Comissão -de_ Assun-

Muito obrigado. Sr. Presidente. tos Econôm.icos. em projeto de resolução que está tramitando. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa esclarece Eu gostaria apenas. no momento em que manifesto. comC"I 

que. aprovado o requerimento de urgência, a matéria figurará na Líder, a minha recomendação no sentido da aprovação. de maru
Ordem do Dia da nossa sessão de sexta-feira. A Mesa se antecipa festar. ao Se_nad~. a n:Unb-a preocupação em relação às matér;as 
e comunica que, tendo em vista o fato de V. Ex•, Senador Pedro que- têm tramitado aqui em regime de urgêncía. Há um certo cons· 
Piva. ser representanle de São Paulo e conhecer a matéria, desig- trangimento. Da minha parte, como Líder do P:MDB na Casa. há o 
nará V. Ex" relator da matéria para proferir parecer em plenário. - consttangimento de estar sendo compelido a apreciar matérias. 

O SR. PEDRO PIV A - Muito obrigado, Presidente. aqui e ali. em reg'ime de urgência. quase todos os dias. O Senado 
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente. peço a palavra está abrindo mão de sua prer:ogativa de apreciar matérias dessa 

para encaminhar a votação. natureza. tendo oportunidade de ouvir as COmissões TécnicaS. R e-
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra forço aqui os argumentos já ex~ndidõs aiites dessá minha rilaru-

ao nobr~ Senador Edison Lobão. _ .. r.es,ta_ção. e quero fazê-lo como Líder do PMDB nesta Oportunida: 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MÁ. Para encaminb~ar a de. E de profundo constrangimento. São matérias do Execu·Livq. 

votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena- concernentes -à aberrura de crédito no Orçamento: todos os dias 
dores. por tais argumentos. assinei. como líder,_ 'J)edido de urgência aqui vemos pedidos de urgência. E nós, em 24 ou 48 boras.·a~ro
para a votação desta matéria, mas não fX>SSO deíxar de concordar pelando as Comissões Técnicas, deíxamos de apreciar as matérias. 
com o Senador Vilson Kleinübing, DQ sentido de que essa é uma Enquanto isso, as Comissões Técnicas seguramente estão a perder 
matéria de tal importância e de tal magniOJde_que não pode ser o seu tempo. ou a ganhar o seu tempo em matéria de menor JffiÇIIX· 

apreciada, em cinco minutos. em regime de urgência. no plenáriO - tância -durante horas- a Cciinissão de Constituição, Justiça e Cicia
desta Casa. dania. a Comissão de Assuntos Econômíc6s - e os assuntos fÚnda

A Comissão de Assuntos Econômicos teni muitas atriOOiçõ
es. entre elas. o exame de matérias de_ssa envergadura. São Paulo 
pede uma rolagem. que é essa que estamos examinando, de algo 
cm tornn de RS !O bilhões de dívida mobiliária: há ainda uma ou
tra de mais de R$20 bilhi'>es em dezembro. Sornadas, essas duas 
parcelas da divida de São Paulo chegam a R$32 bilhões. Se so
marmos toda a dívida do Nordeste e do Norte brasileiro, não chega 
à metade disso. Portanto. não podemos decidir sobre São Pau lo e 
lmtros Estados que têm uma dívida tão volumosa em apenas cmco 
minutos. Verifico, coowdo. que esta.mos em estado de emergência, 
porque. dentro de dois dias. jã vence essa dívida de São Paulo. 

V. Ex& e o Plenário concordam em não prejudicar São Pau
lo. Não é nosso interesse: partícularmente não é o meu. tanto as
sim que assinei o requerimento de urgência. Mas. daqui por diante. 
acho que devemos atender às JUStas reivindicações da Comissão de 

mentais. privativos de apreciação do Senado. chegam aqui sempre 
na base do regime de urgência. 

Gostaria de faZer um oipelo aos companheiros. lídere.c; da~ 
outras agremiações partidárias com assento no Senado. no sen· 
tido de que tenham cuidado ao examinar assuntos importantes 
para o País, porque eles estão sendo transformados em <l1g0 ba
nal e simples. Matérias de fundamental importância para a: Ad
min,Strição Pública tém passado pelo Senado em regime dt!- ur
gência, e depois assistimos o relatório ~er pro~ovido aq~i cm 
Plenário. -

Portanto, sou favOiável a que a rolagem da parte da dívida 
do Estado de São Paulo que vence agora seja apreciada com ur
gência. já que a Presidência fez sugestão nesse sentido. quC: _p<.vie 
ser acatada pelo Relator, pois esse já manifestou. por antecipação. 
a aceitação de. que não haja o constrangimento. -
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Não é possível que. em assuntos dessa natureza. se cuide de 
acionar o SeiLil.do faltandO apenas 72 horas para o término do pra
zo. O Governo de São Paulo nâo Sabia qUe tinha que rolar essa dí
vida? Seguramente sim! O Secrelári_o da Fazenda não sat;.ia? Sa
bia~ Ministros de Estado não sabem de assuntos que são urgentes? 
Sabem! Por que atropelar o Senado? PiOr do que isso: por que o 
Senado se permite atropelar e abre mão de prerrogativa que é sua? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador) ~ Sr. Presidente, tomei conbecimen· 
to, por infon:nação, prestada agora pelo eminente Senador Pedro 
Piva, de que o montante da rolagem estipulada para o dia 15 é de 
R$390.748.672.44; quer dizer, são mais de R$390 milhões. E. 
para o dia 15 de dezembro · ainda o Senador Pedro Piva me escla
rece .• é de R$5 I 1 milhões. 

De foram que solicito à Mesa que d::teque essas informações 
para esclarecimenEo do Plenário neste momento de votação. 

Muito obrigado. 

Portanto, apelo aos demais Líderes com assento nesta Casa, 
para que tenhamos um pouco mais de cuidado e atenção, pois está 
se tomando rotina a aceitação de urgência para matérias relevan. 
tes. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sr. Senador JQsé lg

A SRA. JÚNIA MARISE ·Sr. Presidente. peço a palavra nãcio. o oficio do Banco Cen!Ial fala em R$14.214584.657,00. 
para encaminhar a votação. Esclarece-me o Senador Romeu Tuma, e esclareceu V. EX1 o Se-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Senadora Júnia Ma- nador Pedro Piva, que se trata do número de títulos. Não bá distin-
rise. já tendo V. Ex.• encamiohado a votã.Çãõ-. e 11roa vez que oRe- ção no oficio a esse respeito. A Mesa se limitw a ler a descriçio 
gimento permite que. com relação a requerimentos dessa narureza, constante do oficio do Banco CentraL 
falem apenas os Líderes e o autor do requerimento. assim mesmo, Em votação o requerimento de urgéncia. 
a Mesa concede a palavra a V. Ex•, pela ordem. Os Srs. Senadores que o aprovain queiram pennanecer sen-

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. PeLi.oidem. Sem re- tados. (Pausa.) 
visão do orador.) - Sr. Presidente. já me pronu_nciei aquí, no pri- Aprovado. 
meiro momento, a respeito da responsabilidade pelo atraso no en- A matéria ftgur8rá-d8 Ordem do Dia da sessão de-sex-l.a-fei-
caminbamentO desses processos - e aqui vai, Sebaâor Jader Barba- ra. A Mesa designa·o Senador Pedro Piva para Relator da matéria. 
lho. uma informação para seu esclarecimento: o pr6prio Presidente O SR. PRESIDENTE (J06é Samey) · Volta-se à lista de 
informOu ao PletiáriO (Jue eSSe ofiCio siii.J. do Banco Central. 'data- oradores. . 
do de 24 de agosto. Chegou a esta Casa, foi Prolócolado na Presi- O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, peço a pala-
dência. deve ter levado mais uns três ou quatro dias para ser lido _ vra pela liderança do P.MDB. 
aqui no plenário e para ser encaminhado. Não tivemos aqui. em O SR. PRESIDENTE (J06é Sarney) · Concedo a palavra 
toda. a primeira semana de setembro, nenhuma sesS&, deliberativa, ao nobre Senador Carlos Bezerra, pela Liderança do PMDB. 
seja de plenário, seja de comissC:es técnicas. Não vejo. Portanto. Como Líder, V. Ex• tem preferéncia regimental e dispõe dC vinte 
aqui nenhuma responsabilidade, nenhuma omissão da parte do minutos. 
Governo do Estado de São Paulo. Sr. Presidente, no que se refere O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr. Como Líder. 
ao encaminhamento da questão da rolagem da dívida mobiliária prommcia õ seguinte discurso. Selo revisão do orador.)- Sr. Presi
desse Estado. Temos que exigir providências- e· farei agorn. um re- dente. Srs. Senadores, essa madrugada, em Mato Grosso, na loca
querimento ao Presidente do Banco Central nesse sentido - porque lidade Nova Xavanti.na., em uma ponte sobre o rio das Mortes, 
não é primeira vez que isso ocorre: já -tivemos oficios do Baric:O- -~-hOUve um fato i.amentá.veL A Polícia Rodoviária Federal - veja 
Central que chegaram quinze dias antes do prazo de vencimento bem, a Polícia Rodoviária Federal - atacou e atirai em trabalhado
da rolagem da dívida. lmaginemt V. Ex• foi Governador, assim res sem-terra. Temos lá três ttabalbadores gmvemente feridos e 
como muitos outros Senadon:s aqut O prob-lema está no Banco dois desaparecidos. Esse ato foi praticado sem o conhecimento 00 
Central, que faz o papel de Pilatos, lavando as mãos. Ele teria que Governo do Estado, sem o conhecimento das demais aut~ 
mandar esses processos para o Senado pelo menos trinta dias antes que ablam naquela região. que aiuam na questlo da refonna agri.
do prazo, para que pudéssemos. através da Comissão competente, ria, e sem conhecimento da Secretaria de Segurança Póblica do 
como a Comissão de Assuntos EcOnõmicos~ examinar essa matéria Estado. Um ato de vandalismo sem precedentes. 
e, em tempo bãbil, o Plenário do Senado Federal ter condições Em Mato Grosso tem havido vários casos de ocupaçio de 
para deliberar sobre a aprovação do parecer ou da decisão da Co- propriedades. E este é um movimento nacional artículldo doo 
missão de Assuntos Económicos. sem-te:rm pua ~siooar o Governo em favor da questão da mfoc-

Penso que a questio hoje não é exatamen.te a discussão se- ma agrária. Pmim. o Governo e as Lideranças políticas têm feito 
quer do regime de urgência. porque há um imperativo, mas é exa- tudo para evitar que a violência ocorra em Mato Grosso, pUa que 
tamente discutir a responsabilidade do Banco CentnJ. nesta situa- fatos abomináVeiS -como o ocorrido em Rondônia nio aconteçam 
ção. · naquele Estado. Tenho me envolvido pessoalmente nesse segtído, 

Por isso, vou encaminhar um requerimento, dirigido ao Pre- indo aos acampamentos. conversando com os trabelhadotes. enca-
sidente do Banco Central, para que todos os Pl'OCessos de rolagem minhando a solução mais adequada para o problema. 
de dívida mobiliária dos Estados sejam encaminhados para. a apre- - -No caso do rio das Mortes, os trabalhadores que tinham fei
ciação do Senado Federal com. pelo menos, triDia dias de antece- to reféns. ocupado a ponte e impedido o llinsito, anteootem liga
dência em relação à dala do seu vencimento. Dessa forma. vamos ram para o meu Gabinete. Afnmei-lbes que ·desaprovava esse 
evitar o que ocorreu agora: recebemos o processo no final de agos- comportamento e não õonvetsaria maís com eles enqum.o os te-
to e temos até o dia 15 de setembro para deliberar sobre ele, se não féns e a rodovia não fossem liberados. O Govemador enviru os 
quisermos que o Goveroo do Estado de São Paulo seja penalizado. secrel.ários para negociarem. e eles concordaram em libertar ex 

São essas as CODSiderações que faço. encaminhando favora- dois reféns e a rodovia ontem. depois de longa negociaçio enlr!> o 
velmente à aprov~ do J'e9Uerimento de urgência.. Governo e os trabe.lhadoms. Para smpresa de todos. nessa madru-

0 SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA · Peço a palavra gadil, aconteceu esse fato atemodor. _ 
pela ordem. Sr. Presidente. Há poocos dias • vejam bem como 6 errada a visio do Go-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) Concedo a palavra, vemo:, quando ocupada uma outm propriedade em Mato Grosso, 
pela ordem. ao Senador José Ignácio FeiTeira. em Pedra Pm.a, estava eu oo gabinete de mn Ministro que queria 
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~~'"f""llll~ .. d--·•:!t;..u .1 (ilwcmt~ d,, Estado e o INCRA por aquela ocu
!'··~·;ln. Dl:-~c·lht' LJU'-' estava cquivocaP,o porque nem o INCRA 
lh'm ,, 'r.wcmad!lr ~ãn culpadns p<lr isso. O Governador defende a 
•t·l·'rnl.! .\!!ran.t rnas não defende a hadema, a desordem no Esta
,!~~· .• ~ ;ul!'ad,, J'l<lT 1:;s,1 é') pr0pri•' Governo. que não fa.z ..:offi que o 
t·~·;•:::.r.~•n:l ,k Rcf,lt1na A~'Tiria a"ano::e, já que há uma situação de 
!,·,l'"Pt'r:' , •. t).!•lT11·' n•1 ;;ampn. 

I .t!\'l'l , .. ,sa mc<;ma :ntcrpret<tç.ln errada de que o Governo 
• !.tdt:,,l :1.'~·~ 111.1 apr dl'VI! ter 1Tt1~inadl). atê agora nãq sei quem é 

· Tt'~r<m:-..tvt•l L'.;sa ordem absurda da Polk·1a Rodoviána federal. 
qtJt· dl<',\!.1lU t•m um .1nibus \ntado da própna Polícia. c três carros 
r•t'l..jlJt'tlt'"· Jc n~tH.lru~ada. sorrateiramente, naquela localidade._ati
'·tllJ,). J {,)uvc um trahalhador que recebeu cerca de doze tiros, to
_1, )o., pc I ao. <.:no;; tas. 

A S;l' Marina ~ilva- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA · Ouço V. Ex• com muito 

rra.rcr. 
AS~ Marina Silva . Em pnmeiro lugar. quero parabenizar 

\'. Ex~ por tra.r.er a esta Cas:a a preocupação com esse episódio 
t1C<~mdü cm seu Estado. ao mesmo tempo em que faz alusão a ou
trm; ocorridos recemememe no Estado de Rondônia.,. Pará e que já 
foi tema de debate nesta Casa-Em segundo lugar. quero colocar 
algC" que no mínimo deveria servir para uma refl~ão nossa. do 
<inverno brasileiro e dos Governos estaduais: a ação da polícia mi
litar de forma a extrapolar em muito a, orientação'dada por seu co
mandante em chefe- que. às veze:i. nem as dá- que é o Governo 
do Estado, e encaminhar certos procedimentos que têm cODJo pro
duto firlal essas tragédias que V. Ex• acaba de narrar. Eu me per
gunto, Senador. se não está ba"e~o uma ação com&ínada entre al
g\1-ns set.ores da Polícia Militar. juntamente_ com inte~ss_~s_ CQ~!rá_:
rios à reforma agrária, numa tátíca de íntimidação ao movimento 
dos sem·- terra. que ocupa terras improdutivas para pressionar o 
Governo a fazer a reforma agrária. Concordo intei.Iamente com V. 
E:\" quando diz que em função da morosidade, da falta de agiliza
~·ão do pmccsso de refonna agrána por parte do Governo brasilei
ro esses episód.i0S vêm acontecendo. Penso que pode estar ocor
rcndn. cm vários Estados. essa ação articulada entre setores da Po
ücta Militar e setores bastante conservadores, contrários à reforma 
agrána. como uma tática de intunid.ar o moviment()_dos sem-terra 
e as próprias autoridades que estio eniPenbadãs. liõje, em fazer a 
reforma agrária neste País. Não pode ser um episódio apenas ca
sual o fato que ocorreu em Rondônia, com a presença da PoHcia 
Militar. fatos ocorridos no Pará. fatos oconidos agora. nanados 
p<>r V. Ex•. onde não houve uma determina.ção e já havia até a 
transigência, por parte dos trabalhado!:es. de aceitar liberar os re
féns. desobstnlir a estrada federal. Por que essa ação da Polícia? 
Na verdade. acho que deveriamós ter o cuidado de investigar se 
tudo isso não é uma ação enlll:: setores do lai.ifUndio, articulado 
com alguns profissionais que deveriam fazer a segunnça e que 
acabam se prestando a esle tipo de serviço: o -de jagunço de lati
fundiário. Muito obrigada. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Nobre Senadora. quero di. 
zer a V. Ex a que não foi a Polícia Militar quem atirou, foi a Polícia 
Rodoviária Federal. Aliás, essa foi uma açio inédita da Polícia 
Rodoviária Federal do Brasil, que sempre vi como pacata. orienta
dora e que. agora, pela primeira vez, foi solicitada para um ato 
dessa natureza. 

A Sr Marina Silva - O que torna maiS graVe ãinda! 
O SR. CARLOS BEZERRA- E ela é ligada ao Ministério 

da Justiça. O Ministro da Justiça está fazendo um grande trabalho 
, pelos direitos bumanos no Brasil, que loovo e aplaudo. S. Ex.•. in
clusive. é meu companheiro de Partido. E. agora, exar.amente um 
órgão ligado ao s_eu l'vfinislério. que é a Policia Rodoviária FederaL 

prati~a um aw dessa nawreza sem o conhecimento do Ministro. 
segundo o Sr. Milttm Scligman. Secretário-Geral" do Mmf~lério. 
Não pude falar çnm o Ministro porque S. Ex• está no EstaJo do 
Amazonas. mas 1,) S-ez·retário me garante que o Mínistro não tem 
conhcnmcnto J.e~sc ato c não o autorizou. 

O Sr. Adem ir Andrade- Permite-me V. Ex'"um aparte',) 
O SR. CARLOS BEZERRA· Pots não. Ouço o aparte de 

V. Ex". nohre Senador. 
O Sr~ Adcmir Andoade · Nohre Senador. veja hem. ontem . 

esta vamos na Com1ss_ão de Constitmçko. Justiça e Cid.adariia t' V. 
Ex• tez todo o relato. di:r.endo do esforço. de V. Ex• c 00 G(lVerna
dnr do Esta_do. no -.entido de i~pedir que atrocidades como a de 
Rondônia e coroo as que aconteceram no Pará não ocorressem nl1 
seu Estad-o. E. hoje . .'~OTf!ç>S ~rpreendidos por essa noticia real
mente absurda. Também desconhec-íamos essa p::1ssibilidade de 
ação da Polícia Rodoviária Federal, uma Policia que sempre res
peita.t:nos e consideramos. ao longo de toda a sua histôria. pelos 
enonnes ser.'iços que tem prestado a: este ..País. É lamentável! 
Cre~o que temos que averiguar de onde partiu essa ordem. quem é 
o responsável para que a Polícia Rcxloviária Federal se arme para 
atacar trabalhadores rurais. Por outro lado. como concluímos on
tem na ComiSSão de Constiruição, Justiça e Cidadania., quan_do ou
viamos o ?residente do INCRA e o biretof-Geral da Polícia Fede· 
ràl. todos nós nesta Casa deverpps nos unir, porque temos agora 
em mãos o Orçamento da União de 96 e é nossa responsabilidade 
garantir os recursos suficientes para que se faça a reforma agrária 
no nosso Pais, para que se atenda à necessidade dos trabalhadores 
rurais.da nossa Pátria. Todos estamos convencidos da importância 
e da necessidade da reforma agrária pata a Nação. Muito obrigado. 
_____ O SR. CARLOS BEZERRA . Quero aproveitar esse fato 
para fa.zeiiigtittmS-cõiOCã.çõeS-a respeito da refci.rioa agrãrl.a. A~ 
dito que alguns setores ainda insistem em transformar a reforma 
agrária num instrumento de luta ideológica e de fonna errada con
duzem o movimento. 

Por outro lado, acredito que o GoveiÍlo insiste em querer fa
zer o- meSmo tipa de reforma agrária que outroS- Governos terlta
ram, no passado. e fracassaram; não fiZeram nada. E se c:iste Go
·verno continuar no rumo que tomoU vai fracassar também. -

ESsa reforma tem que-sef replanej:ida. rediscu.tida. t-eenca
mínhada. É preciso somar mws· recunos. ina.is foi'ças, para· que ã 
reforma agrária realmente aconteÇa i:Kf Brasil. E não aconteça d.e 
forma erra.d&, paternalista. colocando o trabalhador na terra sem 
condições de produzir .. seto- a]Xlio~ sem estrutura e sem dai a ele 

. uma política agri~la. E necessário utriã refori:ila agrária que ,dê se-
gurança à produção. · 

Há coodições plenas de se fazer um programa dessa nab.ue
~ há condições e é necessáriO. Mas estamos assistindo ao mesmo 
discuru> dos últimos anos dos ·outros Governos, com os quais não 
se chega à solução nenhuma. 

Há boje utw;t pressão grande. cada vez maior, legítima dos 
trapa.Ihadores no que conceme à questão da. terra. E. então. aconte
cem fatol como esse que vimos nessa madrugada. em Rondônia, 
em Mato Grosoo. no 8ul do Panl e em outras localidades do Esta
do. 

O Sr. Flaviano Mdo- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA- É com prazer que ouço V. 

o Sr. Flaviano Melo- Senado< Carlos Bezerra, v.OEX· de· 
nuncia bOje um fato que está se tomando corriqueiro no nosso 
País. Estão aí os exemplos que aconteceram em outros Estados. 
Na parte fmal: do seU pronunciamento. V. Ex• aborda o assunto 
coro muita clareza, e é nesse ângulo que quero solidari.zar~me com 
V. Ex•. Quando o Presidente da República. no começo do ano. 
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J.nllnl'IOU que iria assentar 40 mil famíüas em 1995, no dia seguin
te Ylm a uibuna desta Casa pata elogiar esse Procedimento e co
brar LJUt: não se deveria apenas assentar as famílias · exataolente o 
I.JUC V. Ex • disse · mas dar condições para que o homem pudesse 
pn)dU:t..l!, Caso contrário, ele assentaria 40 mil. e 80 mil trabalba
d1)res deixanam a terra. O que temos qiie ai:UúiSar é a exístência de 
Jo1s grandes problemas. 0 primeiro refete~se aO caráter emergen
~·ial. ~)S sem-terra existem. a Polida de vez em qUalido comete es
sas atn.x·idades e vemos o l\.1i.nistro da Agricultura dizer que o IN
CRA não tem que mediar esse processo. Entendo, contudo, que o 
INCRA tem que estar próximo. tentando mediar os conflitos exis
tentes. Em sc.brundo lugar. é necessário fazer de fato ieforma agrá
na neste País; senão, vamos continuar ouvindo,_ a cada mês, um 
dos Senadores fazer denúncias como a que V. Ex" faz agora. Que
ro me solidarizar com o seu pronucdamento e cobrar, mais uma 
vez.. do G1)verno Federal o discurso do início _do ano: a rea~ão 
da refom1a agrária neste País. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Acredito que o Presidente 
lJUer realmente fazer a reforma agrária. só não_ tem como encami
nhar o problema. 

Na verdade. o Governo Federal_quer ficar no "arroz com 
feijão" do passado. Assim. não vai conseguir fazer qualquer refor· 
ma agrária. Precisa ser mais criativo e repensar o assunto. -

Uma alternativa seria buscar recursos externos. Exístem os -
programas bilaterais. que dispõem de abundantes recursos. bastan
do que o Brasil monte um programa bem feito e o apresente a ou~ 
tros países. como Japão, Itália, Espanha, que estão prontos a fman
ciar programas dessa nab.lreza. Programas ambientais e similares 
receberão apoio internacional com facilidade. 

Mas o Governo não tem dinheiro - sabemos dísso; os recur
s_os são inisórios. Querem, apenas com recursos da União, realizar 
um programa dessa monta.. dessa natureza. Não vai conseguir. por-
que não existe d.i.Dheiro pata isso. · 

Então, deve-se limitar a reforma agrária: não dá para fazer 
no Brasil inteiro. Por que tentar fazer reforma agrária eriJ. São Pau
lo, no Sul do Brasil? Limitem as áreas"!" Em duas regiões do Cen
tro-Oeste vamos fazer. Aqui é prioridade; esqueçamos as outras 
regiões. Aqui poderemos garantir um pedaço de teira ao trabalha
dor. quando a terra é mais barata e o programa fica Iiiais barato. 

Temos que pensar nesse assunto e viabilizá-lo de mcxio 
exeqüível. Não se deve falar algo no discurso que não condiz com 
o que está acontecendo na prática. o que desgasta o Govemo. a au~ 
toridade e todos nós. 

Ora, diariaJl':ente a questão da reforma agrária é solicitada 
no meu gabinel.e. E u~ loucura! Durmo pensando nisso e ama
nheço pensando nisso. E sindicato. são federações, todo mundo; 
prefeitos. vereadores, líderes; é uma gritaria geral! Daqui a pouco. 
terei de trabalhar exclusivamente para a refomla agrária. Não JX>S-~ 
so I azer mais nada na minha atividade política porque esse ãssunto 
está cada dia mais tomando conta do meu gabinete. 

Coin relação ao INCRA. quero dizer o seguinte: o Presiden
te do INCRA está em Mato Grosso medíando essa questão. Ele 
está tendo um comportamento que. apesar de contestado por aJ
guns. está correto. Ele não é um homem "fantasiadO" de Esquerda. 
mas que, até agora, nessa gestão, tem tido um comportamento 
exemplar e está em Mato Grosso ajudando a resolver o problema. 

O Sr. Romeu Tum a. V. Ex& me concede um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o apane "" nobre 

Senador Romeu TuiDa.. - - --
0 Sr. Romeu Tuma - Eu peço um ap3rte para cOncordar 

em gêcero; número e grau com V. Ex•. Gostaria de esclarecer que 
a colocação da Senadora rviarina Silva sobre o uso íodevido da 
PM. por pessoas ligadas a empresários da terra. preocupa~me um 

pouco. Eu não estou discordando da colocação da nobre Senadora. 
mas é dificil entender que a PM haja por conta própria. por-inicia
tiva pessoal do seu comandante ou do comandante de grupo. Há 
uma responsabilidade no emprego desta força; é preciso apurar se 
houve ou não desvios de ação da Policia Militar. Se houve uma 
aÇão ilegal, não podemos ficar aqui apenas na discussão. Outro 
susto foi ouvir V. Ex& se referir à Polícia Rodoviária Federal. A 
Polícia Rodoviária foi criada pci este "COD.gresso e ratificadã pelo 
art. 144 da Constituição como um dos órgãos da Segurança Públi
ca. pois não tinha poder de policia. era uma ação fiscalizadora de 
trânsito. Ela passou a ser ~lícia. mas mantida - eu acredito - a sua 
missão: fiscalizar e punir os inf:rat.ores nas estradas federais. Uma 
ação repressiva em cima de um problema de terras. assusta-me, e 
não posso" ísentar ninguém do Ministério da responsabilidade so
bre esta ação. Se a Policia Rodoviária Federal teve a iniciativa de 
uma ação. por conta própria. todos já deveriam ter sido demitidos. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Foi o que cobrei doSecre
tário. 

O Sr. _Romeu Tuma .. Não posso aceit:u- isso. É a preserva
ção da própria insúruição que está em jogo: se tem o p:xler de, por 
iniciativa própria. desviar-se do setJ comportamento legal. ela não 
precisaria existir. Ollterii: -durante as discussões a que o Senador 
Ademir Andrãde se referiu com o coordenador central poliCial e o 
Presidente do IBAMA. V. Ex" propôs a criação de uma subcomis
são par.l rever e auxiliar o Govemo nesse projeto de como deve 
ser feita a reforma. N8.o podemos ficai- numa guerra de secessão 
em que se invade, mata, atira_. Fiquei na Polícia Federal. Scinador. 
durante oito anos e meio; de lá saí há quase quatro. Desde o pri
meiro dia no cargo, observei que hruve problemas de invasão de 
terras pelos sem- terra; empresários se armaram durante o periodo. 
O maioc contrabando_ de armas foi em razão da aquisição dessas 
armas pelos empresários. que tinham medo que suas terras fossem 
invadidas. Parece-me que isso está voltando a acontecer. Vamos 
transformar o Brasil numa praça de guerra permanente, onde vai~ 
se socon-er a cada instante vítimas inocentes. Concordo com V. 
Ex .... mas acho que temos de partir do discurso para a ação. Acredi
to na comissã_o que V. Ex• propôs. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Obrigado pelo seu apane. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador Carlos Be-

zerra. a Mesa avisa que o seu tempo está esgotado. · 
O SR. CARLOS BEZERRA - A Po~cia Militar tem de 

obedecer o comando, e o comando é o político. é o do governador, 
que é o chefe da Policia Militar. 

Como Governador. nã.o permiti que em meu Estado. se fi
zesse um despejo sequer: fui negociar pessoalmente todas as or
dens judiciais. 

Não houve necessidade de nenhum despejo. de nenhuma 
violência., porque o governo tinha um compromisso com essa 
questão. Desse modo. depende do compromisso do Governador de 
cada Estado. 

O Sr. Jader Barbalho ~Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Ouço com prazer o nosso 

Líder Jader Barbalho. 
O Sr. Jader Barbalho - Senador Carlos Be:rerra. cumpri

mento V. Ex" pelo tema, apesar de o mesmo versar sobre luto. 
Digo a V. Ex• que o Govemo tem que encarar essa questão da re~ 
forma agrária como Um piojetó econôm.iéo e sociãi Jamais pode 
ser encarado como um prtJjcto de Segurança Pública; além disso. 
há um dado fundamental. Nilo é possível implantar-se um projeto 
de reforma agrária. como bem disse V. Ex•- posso dizer com um 
certo conhecimento de causa. porque fui Ministro da área- sem re
cursos. Quer-se fazer reforma agrária, no BrasiL somente com de
creto de desapropriação, com mero ato de arbítrio. Enquanto não 
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se fi.;er a desn:ntrali.t.a~·ão. serâ impossíveL a tarefa do assenta- Hâ muito tempo. o Brasil vem descobrindo que cós aimh1 
niL•nto Jl'VC' ficar ~·11n1 ,)~ b;tado!!:. Não é JX!Ssível. num País de di- temos regime de trabalho escravo ou análogo. se quisermm atud.li-
mensiX•s nmunt!lll:.il~ ~·1m11) ll nosso. um problema de assent.amen- zar. modernizar esse tipo-de exploração. 
tn M Mat,) Cinl'·>S(l ter '-Jllt' ... erresolvido em Brasilia. A questão da São inúmeros os fatos. cesses últimOs nos. de c:omprnvaçào 
desapropria~·àn Ut•vena ficar cnm a União em um fundo de recur- pelas Delegactas de Traballio de que. no Brasil. ainda se pratJca a 
S()S. lia dinbetro parJ a SUDENE financtar projetos com incenuvo exploração escravocrata da força de trabalho. 
fiscal para Impo<>tn dt· Kcnd.a. há dinherro na._SUDAM para finan- Isso gerou. inclusive, por parte da Presidência da Repúbh· 
c1ar prnjetm Je pt.'t'ló.na ~·nm dinheiro do_ Imposto de Renda; ex is- ca. a criação de um grupo de trabalho para analisar exatamente a 
te uma politú.:a dt.• m~.·entivn fiscal para concenll'ar a renda neste questão do trabalho escravo. O Brasil. em reuniões intemacioO:ii~. 
Pais. Não é possivel J.ar mais dinheiro para quem já o tem. e não tem que justificar como temos ainda, DO campo brasileiro. essa re. 
se ter a coragem de ahand.ar uma quantia desse dinheiro e se: criar _ _lação mais do que medieval. primitiva. 
um fundo para a refnmu agrária no Brasil. Há necessidade, por- Em função disso. imaginávamos que seria, evidentemente. 
tanto. de decisâtl poilt!Ca. V. Ex• fala que não há dinheiro. Mas se muito mais complexa uma mudança constitucional: que. talvez. 
ahandássemos um pouro de incentivo fiscal. destinado à concen- pudesse ser a solução mais definitiva. maís coibitiva dessa prática. 
tra<.:·ão de renda. neste Pais. em favor da reforma agrária. se criás- se colocássemos no mesmo dispositivo que trata do confisco de 
semos um fundo para as desapropriações e, outro. para fmanciar áreas que sirvam ao plantio da maconha ãquelas onde se verificas-
os Estados. Ob.)Ctivandt.) n assentamento. não creio que seja factí- se a existência do trabalho escravo. Puro e simples confisco. Mas 
vel. porque em Brasilia o lNC'RA dá assistência para o assenta. seria uma emenda constirucional. Acredito que medidas eficiernes 
mento em Rondônia. iw Pará. em Goiás, enfim. no Paraná nesse e de mais pronto atendimen[O por parte do Executivo podenam ser 
imenso tcrritmio. distrihulndo a tarefa. estabelecendo um Sistema adotacl.as. _ _ __ 
de co-responsabilida.dc parn c0m os Governos estaduais. seria pos- Com esse objetivo é que estou apresentando um projetO-de 
sível encontramlOS 1' cammho. Concordo com V. Ex•. Enquanto lei que desqualifica. em princípio. qualquer propriedade ocde ficar 
alguns ser ores entenderem Q assunto simplesmente como uma ban- comprovado trabalho escravo pelo 1\.fin.istério do Trabalho e suas 
deira ideológica. e o Governo não encará..lõ"cotilo um projeto OCO- agências, para fms de desapropriação por interesse social para a 
nômico e social. <.:arreando recursos para o programa, lamentavel- reforma agrária. Não é mais considerada produtiva. independente 
mente, iremos continuar assistindo discursos como o de V. Ex* no do seu nível de exploração, da utilização dos recursos na rurais. dos 
sentido de re-gistrar fatos dolorosos como esses que acabaram de problemas de preservação, que são os critérios que. de acordo com 
ocorrer no seu Estado. a Lei n° 8.629. de fevereiro de 1993_. defmeiil uma propriedade 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço O aparte de -v. como produtiva. Isso será irreleVante. desde que comprovadO o 
Ex•. O nobre Senador tem toda a razão. Lembro que os grandes trabalho escravo. Ela será considerada uma propriedade improdu-
países do mundt) s6 se desenvolveram quando fizeram a modifica. tiva. passível de desapropriação. Além das comínações- penaispãra 
çào ag:rár1a. O própno Estados Unidos, berço do capitalismo, de- o proprietário. em função da exploração de trabalho escravo, in-
po!S de fazer uma mudança agrária é que pôde desenvolver a COO· cluir-se·á comínação de que essa desapropriação terá de ser feita 
tenda. com títulos da dívida pública. no prazo maior que a Constituição 

Aqu1 lica registrado o meu repúdio a esse ato de violência prevê, em 20 "in,os. 
ocorrido. nesl.a_madrugada. oo meu Estado. Acredito que é uma medida que pode ajudar a que este País. 

Mu lW (lhngado. pelo menos nessa questão àgrária do trabalho escravo. possa não 
ser tão degradante como foi degradado por fatos como o ocorrido 

Du.rame n discurso do Sr. Cqrlos Bezerra, o Sr. em Mato Grosso. 
Jn.\'f .)umey. Presulalle, dt::ixa a cadeirçz da presidência, 
<fU.' .: ocupada pelo Sr. Levy Dit;ls_. 3° Sit;r~rário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) --A Mesa comunica aos 
Srs. Senadores ttuc está na pauta da sessão do Congresso Nacio
nal. boJe. â~ 19 hcréb, a votação do Projet'?"d_e_~i de_~o~versão 
que: 

''dispõe sobre a aplicação da Taxa de Juros de 
l.nnl!ll Prazo num exaustivo trabalho da Comissão Mista 
ç;ohr~· emprêstimos concedidos com recursos dos fundos 
Cnnstirunona1s de fmanciamentos das Regiõe_s Norte, 
Nordeste_e Ce.ntr_o-Qe_st~." 

Por ser maténa de grande relevância. a Mesa avisa os Srs. 
Senadores da sessão do Congresso Nacional boje às 19 boras. 

O SR. ROBERTO FREIRE · Sr. Presidente. peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) . Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPSCPE. Pronuncia o se
guinlC discurso. Sem revisão do orador,) ._ Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores. pai-a nãÕ fugir do tema sobre reforma agrária, gos. 
taria de enfocar algo degradante da nossa realidade social e econó
mica. 

Duranre o discurso do Sr. Roberto Freire, o_Sr. 
Levy Dias, 3" Secr~rário, deixa a_. cadeira da presidên· 
cia, qw: é ocupada pelo Sr. Renan Caih€iros, i<> Sú:re· 
tá rio. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala
vra ao nobre Sen8.dor Sebastião Rocha. V. Ex• dispõe de cinqUenta 
minutos para o _seu pronunciamento. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o se
-guinte discurso. Sem ~visão do -orador.) • Sr. Presidente. Só; e 
Srs. Senadores. o Governo Federal, por intermédio de seus Minis· 
tros da área eCooõmica. anuncia a disposição de privatizar a V ale 
do Rio Doce, empresa que teve um lucro de USS645 milbões em 
1994. resultado do trabalho e da eficiência- de quarenta e três sub-
sidiáii:as. nos- setores de mineração, célulose. alumínio e transpor· 
te. Esse conglomerado gigantesco, formado e desenvolvido por 
técnicos nacionais, tem como sócios, em suas diversas atividades. 
capitais com origem em doze diferentes países. A União detém 
5 t% do capital, enquanto os quan:nta e nove restantes estãõ" nas 
bolsas de valores ou em mãos de particulares. 

Quanto vale a Vale? Não é fácil responder a essa pergunta. 
Criada há cinquenta e uts anos para abastecer de minério de ferro 
os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, a Vale tor· 
nou-se uma das principais empresas do setor de mineraçã,o_ no 



Setembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 221 

mundo. A decisão. tomada nos anos 40 pelo Presidente Getúlio 
Vargas, de nacionalizar a antiga Itabira Iron Company. criada por 
capitais ingleses, resultou nesse su_cesso espetacular. A Vale do 
Rio Doce. sozinha, é responsável por 25% de todo o minério de 
ferro produzido no planeta.. -

A empresa também produz ouro, manganês e alumínio, 
controla uma respeitável frota de navios e possuf participação em 
siderúrgicas, em empresas de fertilizantes. de papel e celulose, 
como a Cenibra e a Bahia SuL entre ootras. Seu faturam.ento anual 
passa dos seis bilhões de dólares. Mas a V ale não é apenas o con
junto de empresas. É comp:>sta por uma elite empresarial. por uma 
elite de técnicos e por formíaáveis reservas de minérios, boa parte 
delas ainda não devidamente demarcadas, nem medidas. Ç>uaxito 
vale a Vale, É muito difícil responder. 

O saudoso Senador Severo Gomes, falecido no mesmo de
sastre que nos levou o inesquecível Dr. Ulysses Guimarães, che
gou a calcular o valor-dos dezoito bilhões de toneladas de minério 
contidos nas reservas da Serra dos Carajás. A vinte dólares a tooe
lada. somente Carajás valeria 360 bilhões de dólares. Os escril6-
rios que se ocupam da compra e venda de empresas estatais pos
suem uma visão diferente, segundo nos infor:nlam a-s revistas espe
cializadas. Um deles identifica nos japoneses. que são os princi
pais clientes da empresa. compradores em potencial. E arrisca.: 
''Para os japoneses, a Vale pode represeotar algo em t<Jrno de 18 
bilhões de dólares". 

Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, estamos falando da 
maior empresa de mineração do mundo. Uma empresa que nos úl
timos cinqüeDta anos tem dado motivos para o orgulho nacional. 
Atua sem qualquer tipo de monopólio para protegê-la e consegue 
resultados admiráveis. A VaJe, JXli' exemplo, desenvolveu há mais 
de uma década programas importantes de conservação do meio 
ambiente. Uma ,operação desse vulto e com essa grandeza não 
pode. nem deve, ser deixada ao acaso de uma oferta no leilão pú
blico. Os especialistas não sabem avaliar a Vale. Mas os brasilei
ros sabem o quanto custará perdê-la. 

Há pcuco mais de cinqüenta anos. a V ale do Rio Doce era 
apenas a mina de Itabira, Minas Gerais, a ferrovia Vitória/Minas e 
um porto em Vitória. Hoje. além de se oonstittlir em um importan
te conglomerado de empresas, opera o Porto de ltaqui. em São 
Luís do Nlara.nb.ão. as minas da Serra dos Carajá.s, no Pará, !0'et:ro
via, trabalha em Minas Gerais. Espirita- Santo ç..--dHeiívÕlve pes
quisa em toda a Região AmazÔilÍca. Não há nenhui:ri sentido, ne
nhuma lógica em colocar à venda uma empresa que é eficiente, 
que é lucrativa, que gera empregos e possui uma tecnologia intei
ramente brasileira. Além disso é uma das maiores do mundo nos 
diversos se tores em que atua. 

Parece, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. que o Governo 
brasileiro não suporta o sucesso. O único mctivo que justifica a 
venda da Vale, segundo o discurso _oficial, é o fato de ela ser uma 
empresa estatal. Mas é uma estatal efl.cientíssima., lucrn.tiva e que 
possui 48.6% de seu capital em mãos de partiCulares. Suas ações 
possuem ampla conversibilidade e são negociadas livremente nas 
bolsas de valores. O Governo da União já negociou com partirula
res diversas de suas empresas,. mas nenhuma delas nas condições e 
com a performance da V ale do Rio Doce. 

Caso coo.Cordemos com a venda dessa empresa, estaremos 
admitindo o princípio de que, pelo simples fato de ser estatal. uma 
empresa é ruim. Nesse caso. não adianta olhar para o seu desem
penho, sua lucratividad.e, sua contribuição sociaL Ela possui um 
vício de origem que a toma descartável dentro da lógica do Gover
no Federal. É de uma. luminosidade capaz de ferir até os olli.os me
nos sensíveis que o caso da Vale do Rio Doce é diferente. Trata-se 
de uma empresa modelar, com grandes serviços prestados ao Bra.-

sil. que poderá continuar a prestá-los desde que o Governo iSsim ó 
permita. 

Na verdade. Sr. Presidente. Sr""s e Srs. Senadores. não há di· 
Dbeiro que pague o valOr de uma emPresa do porte da Vale do Rio 
Doce. De seus técniCos, sua tecnologia. os executivos. os funcio
nários, as subsidiárias. as jazidas que estão em processo de pesqui
sa e aquelas que já estão operando. É uma quantidade de dinheiro 
sem precedentes no mundo. na linha do que foi calculado pelo 
saudoso Senador Severo Gomes. Esse dinheiro não vai aparecer. É 
melhor que não apareça porque os brasileiros precisam dessa em
presa como um importante instrumento de desenvolvimento regio
nal e de conhecimento do subsolo do País. 

Não há qualquer sentido ou lógica na decisão de vender a 
Companhia Vale do Rio Doce a capitais privados. Eles já ~o as
sociados, por intermédio de grandes empresas ou do pequeno in
vestidor. O resultado dessa comunhão de esforços tem siGo alta
mente benéfico para o "p:lvObrasileiro. A Vale foi. portanto. a pri
meíra: a implantar um sistema de auditnria ambiental para aferir a 
qualidade do meio ambiente. Faz zonea.m.entos ecológicos, realiza 
inventários da flora e da fauna e ainda oferece educação ambiental 
para crianças e adultos. Que empresa privada terá semelhantes 
preocupações? ~ 

Apenas na AmaZônia. a CcimpaDJiia V iile-do RiO DOce de· 
tém os direitos de concessão-das reservas de bauxita (Mineração 
Rio do Norte), além da produção de alumina (Alunorte) e de alu
mínio primário (Albrás), todos localizados no Estado do Pará. 

O Sr. Ademir Andrade· Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Ouço V. EX' com prazer. 
O Sr._Adem.ir Andrade- Senador Sebastião Rocha. estou 

de pleno acordo com a preocupação de V. Ex .. quanto ao des.ejo do 
Governo de privatizar a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce. 
na verdade, não é essa floc que se apresenta. Ela é uma empresa. 
embora estatal, que busca a eficiência. mas que tem Os seuS-peca
dos, que não são pcucos, pois. desde que se implantou no nosso 
Estado. se não fosse a pressão popular, a atitude de determinados 
segmentos políticos e a organização do próprio povo, não daria 
absoluramente nada em troca a todos os que são donos daquela ri· 
queza... Ela também objetiva niuito lucro e. se hoje atua UD! pouco 
no social, não foi por vontade própria. V. Ex .. pode ter certeza dis· 
so. A V ale do Rio Doce recebeu a concessão de uma área de 400 
mil hectares no nosso Estado e hoje administra uma área de_ 1 m.i· 
lbão e 167 mil hectares no Pará. É uma empresa que tem peTsegui
do trabalhadores rurais e garimpeiros; tem tido aru.ações boas e ou
tras más; está isolada, como se fosse um Estado independente den
tro do nosso próprio Estado, o Pará. Veja V. Ex .. que ela faz tudo 
isso sendo uma empresa estatal. Imagine se fosse uma empresa 
privada! Seria a desgraça total e absolma. Portanto, ao fazer esses 
reparos, gostaria de salientar que também soril.õS totalmente con
trários e entendemos ser absolutamente inadmissível a venda da 
Companhia Vale do Rio Doce. Faremos ·rudo para que isso não se 
concretize. O interesSante. a meu ver, é que:- atC-hOje, oão vi um 
único político. um único representante do povo, seja Senador, De
putado Federal, Prefeito ou Vereador, defender a privatização da 
Vale do Rio Doce. O próprio Governador do meu Estado. que é do 
Partido do Presidente da República, já fez um lil;8llifesto no senti
do de que essa companhia não seja privatizada. E com alegria que 
obseiVo essa bandeira de luta. que é nossa, começar a influenciar 
outras pessoas que têm um poder expressivo na política do País. 
Parabenizo o Presidente José Samey pela atitude que tem tomado 
em defesa da V ale do Rio Doce, o próprio Senador Jader Barba
lho, que também agora manifesta o desejo de que não seja privati· 
zã.da- e, inclusive, propõe-se a apresentar um projeto para que essa 
privatização só ocorra com o consentimento do Congresso Nacio 
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o.al. Hoje o Governo p<Xie fazê-lo sem nosso c:onsentimento. Até 
boje. não vi nenhum parlamentar pronunciar-se a favor da privati
zação. Não entendo, portanto: como um goVerno age contra a von
tade de tOOo o Congresso Nacional. Se há alguém a favor da priva
tização que Se mãnifeste. porque. até agora. ninguém falou sobre 
isso. Eu gostaria que ·nós ou aprovássemos cq;;rojeto do Senador 
José Eduardo Outra o mais rápido possível ou, então, que o Líder 
Jader Barbalbo encaminhasse a esta Casa o seu projeto, para ga
rantir a proteção dessa empresa que. apesar dos seus pecados, que
remos que continue nas mãos do povo brasileiro, nas mãos doEs
tado brasileiro. Muito obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o aparte do Se
cador Ademir Andrade. Quero expressar a iniportâocia de ouvi-lo 
sobre esse assunto, já que V. Ex• representa o Estado do Pará, 
onde a Vale do Rio Doce tem um projeto grandioso. É interessante 
que o contraditório seja estabelecido, nesta Casa. a respeito de al
guns pontos sobre a Vale do Rio Doce. V. Ex• coloca muito bem 
alguns dos pecados, digamos, da empresa, mas, no fmal, converge 
paia o mesmo sentime"nto, a -mesma posiçãÇ:. que é a de não priva-
tização. . _ . 

Dessa forma. mesmo com entendimentos diversificados, V. 
Ex• deixou muito claro o que praticamente é consensual nesta 
Casa, a não ser por algumas exceções de parlamentares ligados ao 
Governo, ou seja. de que a grande maioria .é contráila à pr!vat.iza
ção e já tem declarado isso. Inclusive, como V. Ex• frisou, duas li
deranças importantes da Casa se manifest:.ai'am neSse Sentido, entre 
outras: o próprio Presidente da Casa e o Senador Jader Barbaiho, 
Líder do PMDB no Senado. 

O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex• me concede um apar-
te? 

O SR. SEBASfiÃO ROCHA · Concedo o aparte. com 
prazer. ao Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Dutra - Nobre Senador Sebastião Ro
cha, V. Ex•, na t.arde de boje. novamente colqca em discussão esse 
tema tão importante, que diz respeiio à privatiZação da Companhia 
Vale do Rio Doce. Esse assunto foi objeto de amplas discussões 
neste plenário, há duas semanas, quando estava em pauta o nosso 
projeto que prevê a exigência de autorização legislativa para que a 
Vale do Rio Doce venha a ser privatizada. Na minha opinião, exis
tem duas abordagens que devem ser feitas nesse processo de dis
cussão sobre a privatização. Uma delas é essa (}ue foi levantada 
pelo Senador Ademir Andrade, sobre a qual nós. da esquerda, te
mos necessariamente que discutir. Infelizmente. temos sido con
fundidos como herdeiros oo como defensores de um modelo de 
Estado e de um modelo de empresas esta~ que foi implantado 
neste Pais. sobre cuja construção não tivemos a mínima responsa
bilidade. Trata-se de empresas est.atais voltadas priQcipalmente ao 
favorecimento da acumulação do capital privado; trata-se de em
presas estatais autoritárias, sem compromisso com o social e com 
o público. Entendo que, ao assum.irmcl5 a defe.sa do patrimôoío pú
blico, temo::; _que assumir a defesa de uma perspectiva critica, na 
mesma linha adolada pelo Senador Ademir Andrade. Temos que 
dizer que não só defendemos o pa.lrimõnio- público, mas também 
que as atuais empresas estatais sejam privatizadas e que tenham a 
participação dos trabalhadores, dos usuários e. principalmente, da 
sociedade em que ela está inserida.. Esse é um dos aspectos que 
não podemos deixar de registrar sempre que abrirmos um debate 
sobre a questão das empresas estatais. No caso específico da Com
panhia Vale do Rio Doce, estou, inclusive. muito à vontade, por
que: Dã. clisCussãO do meu pfojet.O, foi dito qUe o toesnio era eXcCS
sívamenle moderado. Sinto-me- à vontade em ser colocado. como 
moderado. como centrista, talvez. até pelos meus ancestraís que 
são do velho PS B de Minas Gerais. Eu poderia até ter apresentado 

um projeto no senúdo de excluir, a priori. a Companhia Vale do 
Rio Doce da privatização. Tenho apresentado emendas à Medida 
Provisória no 1.097, que modifica a Lei n° 8.031. me4ída essa que 
vem sendo sucessivamente reeditada. Entendo. entretanto. que o 
mais importanle é não se aOOrtar esta discussão; o mais importante 
é o Congresso Nacional retomar uma prerrogativa que era dele e 
que foi entregue ao Poder Executivo através da Lei c0 8.031. E"_Ssa 
lei, como diversas vezes registroo aqui o Senador Pedro Simon. 
foi aprovada por um Congresso acuado, em final de mandato~ no 
mesmo caso em que se aprovou o confisco da poupança e aquela 
reforma. administrativa que sucateou a máquina pública brasileüa. 

. Então, o meu projeto nada mais faz do que reinserir, para discus
são no Congresso Nacional, a privatização da Vale do Rio Doce. 
Até porque · como também já fizemos questão de registrar · a pri
vatização da Companhia Vale do Rio Doce envolve bens que. 
constitucionalmente, são da União. que é o caso do subsolo. Pode
se argumentar que ela s6 tem a concessão. Contudo. sabemos l,am· 

bém que· o modelo de administração dos recursos minerais brasí. 
leiros. ao estabelecer uma concessão por tempo indeterminado. 
transforma em letra morta o art. 176, que determina que a proprie
dade é da União até o bem ser· descoberto. A partir do momento 
em que ele é descobeno, passa a ser efeúvamente propriedade de 
quem o descobriu. Sabemos também que a Companhia Vale do 
Rio Doce s6 recebeu a concessão da Província Mineral de Carajás 
- que é a maior província mineral do mundo, porque envolve ferro. 
alumínio, cobre, ouro e prata - porque era uma empresa estatal. Se 
ela não fosse uma empresa estatal, com certeza aquela concessão 
seria retalhada, como aconteceu em tcxias as outras provínciaS mi
o.era.is do Brasil. Por ísso, estranhamos, da mesma forma que o Se· 
nador Ademir Andrade, que ninguém aqui tenha se manifestado 
em defesa da privatização. No entanto, sabemos que o Governo 
utilizou-se de uma manobra protelatória para poder não discutir o 
projeto. Estamos atentos aos prazos. O prazo foi de 20 dias. e até 
agora não foi nem nomeado o Relator da matéria na Comissão de 
Constituição. JUstiça e Cidadania. Logo que se esgotar o pTãib, no 
dia 27 de setembro, ire~ apresentar um yequerimento para que o 
projeto volte ao plenário. Esperamos que, então. os senadores vo
tem a favor ou contra. IIias que pelo menos se manifestem quanto 
ao mérito do projeto. porque até agora o Governo nào permitiu a 
sua discussão. Parabenizo V. Ex• pela opornmidade do seu discur· 
so. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Agradeço o aparte de V. 
Ex•. Senador José Eduardo Outra, e gostaria de dizer que as preo
cupações de V. &•. da mesma forma que as preocupações do.Se
nador Ademir Andrade, são também niinbas, com relação aos er
ros. aos equívocos que com certeza ocorrem dentro do projeto 
todo da V ale do Rio Doce. 

E. atendendo a clamores de vários Srs. Senadores, estamos 
apresentando um projeto de lei que pretende revogar a lei que deu 
carta branca, que deu um cheque em branco para o Presldeme Fer
nando Collor de Mello privatizar as empresas estatais, dispensan
do a consulta ao Congresso Nacional. Estamos trazendo essa ma
téria para ser discutida, jã que hoove várias criticas àquela lei. Por 
isso, estamos propondo um projeto que objetiva revogar a legisla· 
ção anterior. retomando. p:m.anto. essa função importante do Se
nado e do Congresso Nacional que é deliberar. pois. já que apro
vamos a criação de empresas. IX'f que não aprovar também. no 
caso; a privatização. a extinção de outros temas dessa natureza? 

lncoqxrro com todo o prazer o aparte de V. Ex• ao meu pro
iltintiamenlo e· digo:Iheqrie--::a·sua-enrer.rda ·oonta -com--o- meu-·inte·· 
gral apoio. . -

Logicamente. se o Senador Jader Barbalho ingressar com 
um projeto de lei que proponha. em defm.itivo, o impedimento da 



Setembro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 223 

privatização da Vale do Rio Doce, vam0s analisar os dois projetes 
e. de acordo com a discussão na Ca!'.a. aprov-aremos seguramente 
um deles. 

Quero dizer que o maior projeto da Vale do Rio Doce na 
Região Amazónica fica na província de Carajás, cujas reservas são 
estimadas em 18 bilhões de toneladas. numa área superior a diver
sos países da Europa. Este projetn tem suporte numa efetiva politi
ca de proteção ambiental que çossui uma área de preservação de 
4ll mil hectares. A Ferrovia Carajás, que inte-rliga a mina ao Porto 
de Itaqui. possibilita também o transporte da produção agrícola e 
de passageiros. 

A Vale é a única empresa estatal que possui um Fundo de 
Desenvolvimento Social aplicado em saneamento básico. pontes. 
rodovias. const_I:!.lção de escolas e hospitais. recuperação de patri
mônios culturais, reflorestamento de .encostas e outras atividades 
de infra-estrun.na. Ninguém poderá garantir que a política social e 
as iniciativas ligadas ao desenvolvimento regional figurem entre 
as preocupações do particular que. evenntalmente. venha adquirir 
o controle da empresa. 

Sr. Presidente, srs e Srs.. Senadores. diante dos fatos aqui 
narrados, suponho ter tornado cristalinos os motivos que me levam 
a ser contra a privatização da Vale do Rio Doce. Por motivos se
melhantes, estou submetendo ao julgamento dos meus nobres Co
legas um projeto de lei que revoga a Lei n° 8.031. de 12 de abij.l de 
1990, e o Decreto D0 99.464.- de 16 dC-ãgost6 do mesmo ano. E um 
projeto simples que tem por objetivo trazer para o Poder Legislati
vo a decisão de privatizar. ou não. as empresãs estatais. Ele deter· 
mina que toda __ e qualquer desestatização de empresa pública, so
ciedade de economia mista, autarquia ou fundação pública depen-
derá de autorização do Congresso Nacional. _ 

A Constituição Federal, em seu Capí bJ lo Vll da Adminis
tração Pública. arl 37 .. inciso XIX estabelece: 

"Somente por lei específica poderão ser criadas 
empresa pública. sociedade de economia mista. autar
quia ou fundação piblica." 

Se há necessidade de uma lei especifica para a criação de 
empresas estatais, isto é, de uma autorizaçãO legislativa. caso a 
caso, deve ser exigido o mesmo procedimento em sentido contrá
rio. Ou seja. quando_ o Governo cogitar de ext.ínguir ou vender em
presas estatais deve. antes. receber a aprovação do Congresso Na
cional. 

A legislação atualmente existente é_. na verdade. um verda
deiro cheque em branco, dado pelo POO.er Legislativo ao Executi~ 
vo, que dispõe dos meios e argumentos para alienar um valioso 
patrim.ônio público, formado pelo valioso esforço dos brasileiros e 
pelo trabalho dos técnicos. 

No caso da Vale do Rio Doce, a sua privatização escapa a 
qualquer conceitO' lógico-e a-qualquer argumento razoável. Trata· 
se de uma grande _empresa que funciona com elevado índice de 
eficiência, tem associaÇõeS' com capitais priVados. p::>ssui milhares 
de investidores e investe muito no desenvolvimento social do Bra
sil. Além disso. seu valor não pode ser medido por pequenos nú
meros. Para que e por que privatizar esse conglomerado lucrativo? 
Melhor deixá-lo em mãos de brasileiros. 

O Sr. Lauro Campos .. Permite- me V. -Ex• Um aparte, no
bre Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA: oUÇo V. Ex'. nobre Sena· 
dor Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos . Quero. de início. parabenizar V. 
Ex• por estar recuperando, para o Legislativo. o poder de influen
ciar sobre fatos importantíssimos da vida DaCíonal. Realmente, 
essa capitis dimiuutio a que vem sendo submetido o Pcxier Legis
lativo é de se lamentar. O nosso poder sobre a vida nacional foi 

empalmado por meia dúzia de tecnocratas, como sabemos. Em re
lação à questão da privatização. chamo, também, a atenção de V. 
Ex• para o que se encontra no Jornal do Brasil do dia 11 de se
tembro, pág. 10. É uma declaração feita pCla Sr" Helena Landau. 
encarregada. no BNDES, justamente do processo de PrivatiZação. 
Parece-me que a privatização. tal como está sendo feita no Bfasil, 
aceitando títulos da dívida agrária. aceitando papéis podres, moe
das pcxires em pagamento de um patrimônio como o da USIMI
NAS, como o da Siderúrgica Nacional, está ocasionando a dilapi
dação ·desse pauimôo.io, que sabemos o quanto custoo ao Brasil. 
De início, o próprio Ministro José Serra havia prometido que os 
recursos da privatização seriam aplicados no social, ou voltariam 
para lá, de onde saiu esse imenso património. O sacrifício da so
ciedade, o sangue. o arrocho salarial, a dívida externa crescente e a 
dívida pública constituíram esse patrimônio das empresas estatais. 
Mas. na hora de se desfazer dele, entregam tudo nas mãos dos 
banqueiros. E isso vai continuar acontecendo, porque. como esc la· 
rece a Sr" Helena Landau, pretendenào argumentar em sentido 
oposto. a privatização, tal como está sendo feita até agora, vai con
segUíi-CObrir apenas 25%. Num trecho dessa matéria publicada no 
Jornal do Brasil, diz-se: ''2..5% de uma dívida. que, em pouco 
mais de um ano do Plano Real, já cresceu 45,15%"; uma dívida 
pública mobiliária de RS 84 bilhões. E se as empresas esta!ais fo
rem vendidas. como se pretende até agora, espera-se que o Gover
no obtenha RS 21 bilhões apenas. ou seja, obterá apenas 25% de 
recursos. que serão para pagar apenas 25% de uma dívida pública 
crescente. Então, o Governo ficará "sem os anéis e sem os dedos": 
sem as empresas estatais e com a dívida pública ainda m3.íor do 
que no inicio do processo de privatização. Então, realmente, é de 
se lamentar que isso ocorra. A dívida do Govemo com o mercado 
cresceu tanto. desde o início do Plano Real, que o esforço da ven
da de estatais para pagar o débito pode se tornar inútil, pelo menos 
a curto prazo. Somente de janeiro a maio deste ano, as despesas do 
setor '(:Úbtico · União, Estados e Municípios- com }.nus da divida. 
atingiram 4,7% do Produto Interno Bruto, ou seja, mais de RS20 
bilhões nesse curto espaço de_ tempo. Logo, as etrlpi"CSas estatais 
serão, de acordo com esse tratamento que está sendo dado à priva. 
tização. entregues grab.Jit.amente ao sistema bancário nacional e in
ternacional; estes, os grandes beneficiários. trocarãO esse giande 
patrimônio por uma fatia. uma parcela insignificante da dívida pú~ 
blica mobiliária. Portanto. é de se lamentar que isso ocorra. Gosta
ria também de declarar-me de acordo com a colocação feita pelO 
Senador José Eduardo Outra. do meu Partido, no sentido de que as 
empresas estatais jamais representaram algo em direção ao sôcia
lismo: pelo contrário, para m.Un. são resultado de uma ação de um 
Governo ditatorial, que, através da força. de emissões, de rerursos 
do Erário e do endividamento externo, criaram esse patrimônio. 
E,u sabia- que esse patrimônio seria um dia doado. Previ isso hã 
cerca de 22 anos. Sabia que seria doado para banqueiros. Escrevi 
um trabalho sobre isso e publiquei-o em 1982. Eu era otimista e 
previa também que apenas 20% do património-dessas empresas 
seria recuperado pela dooção. Realmente, é muito menos de 20%, 
se o procedimento continuar esse que está sendo objeto de trata· 
mente da venda das empresas estatais. Quero parabenizar V. Ex• 
quando diz que precisamos realmente mudar a legislação. a ftm de 
que JX>Ssamos retomar o controle sobre esse descalabro que está 
sendo praticado: a venda de empresas como a Companhia V ale do 
Rio Doce, contra a qual não se pode colocar a pecha de ineficiên
cia do setor das empresas estatais. Os bancos privadds - até bancos 
privados r - entram em falêucia, e foram dezoito a partir do Plano 
Real: o banco privado está falindo neste país, fora a Mesbla.. as 
Casas Pernambucanas e outras empresas. provando. portanto, de 
acordo com eles. a sua ineficiência; no entanto, muitas dessas enti· 
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dades estão sendo auxiliadas por recursos públicos. A Companh(á 
Vale do Rio Doce cão pOde, obviamente, ser objeto dessa pecba 
de ioeficiêncía. dessa- pecba de incapacidade administrativa. por
que ela demonstrou. na prática, o·contrário. Esse argutnento tam
bém não prevalece para respaldar a dilapidação do património da 
Companhia Vale do Rio Doce. Parabenizo V. Ex•. coocordo ple
namente com o seu discurso e com a sugestão_ Qele contida. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Ex• me concede um 
aparte? _- -

O SR. SEBASTIÃO ROCI'A • Quero, primeiramente. 
agradecer a intervenção, a participação do Senador Lauro Campos 
e dizer que. de fato, é bastante peninente. P~~f>_. incorporo-a, 
com prazer, a meu pronunciamento. 

Concedo-O "apartE ao Senador An_ton!o Carlos Valadares. _ 
O Sr. Aritonio Carlos Valadares - V. Ex• profere. na tarde 

de boje. um grazlde discurso, que certamente vai ter repercussãO 
nesta. Casa, dada a providência tomada no sentido da apresentação 
de um projeto de lei. rejeitaD.do ou revogando a malsinada Lei n° 
8.031. que deu ao Governo Eederal carta branca parn 'fazer as pri· 
vatizações. justamente conferido esse direito ao Governo Federal 
por um Congresso totalmente desmOializado, por um Congresso 
totalmente colocado na parede em face daquele triste episódío com 
a criação da CPI do Orçamento. na qual a nossa instituição quase 
chegou ao nível zero da desmoralização pública. E foi justamente 
diante de Uriia siruaçãó como essa que os defensores da privatiza
ção se aproveitaram do enfraquecimento de nossa instituição e 
conseguiram a aproVação da Lei D0 8.031. que, mnna primeira 
hora, sofreu contestação que considero da maior importância por
que foi o primeiro passO para a discussão do problema, inediante o 
Projeto de Lei do Senador Jq~é Eduardo Outra, do Estado de Ser
gipe, do meu Estado, que faz parte da Bancada do Partido dos T ra
balbadores. Depois, o Senador pelo Estado do Pará. Líder do 
PMDB. Jader B.arbalbo, conbocedor profundo dos problemas da
quela Região, prometeu que apresentaria um projeto excluindo a 
Vale do Rio Doce do processo de privatização. E o Senador Ade
mir Andrade, que também é um homem solidário com o pra.trimô
nio nacional leve a ocasião de, aparteando V. F.x ... se solidarizar 
diante da proposição que ora apresenta à apreciação desta Casa. 
Quero dizer que tudo ~sso parte da cobiça externa nascida das 
grandes possibilidades econômicas do Bras_il, das riquezas inco
mensuráveis que possui o nosso su·bsolo e cu)!. __ exploração não 
veio à tona. notadamente porque o nosso País ainda é um País em 
desenvolvimento e não dispõe de todos 0$ reCursos neçes~os 
para os empreendimentos. Visando ao aproveitamento indUstrial 
dessas riquezas. Mas cão será por isso, SenaOor Sebastião Rocha, 
que esta Casa vai deixar de tomar uma pro'vi~ncia. Acredito que 
não vai ficar de braços cruzados, não s6 ante a ameaça da. priVati
zação, não mais a ameaça. mas a concretização. poit~Ue existe um 
dispositivo legal do Governo Federal quanto à V a!_ c;: __ do Rio Doce; 
existe também a ameaça da privatização da Petrobrás. apesar de 
uma carta que foi enviada pelo Senhor Presidente da República ao 
P!Y-•üdente do __ Çongresso Nacional. Senador José Samey, dizendo 
que a Petrobrás não iria sofrer qualquer processo de_ privatização. 
Enquanto isso, o Se_nado Federal já dísixJe de uma emenda preve
nindo a possibilidade de uma privatização dessa outra grande em
presa estatal, que é a Petrobrás. Essa emenda também foi assínada 
por V. Ex•. Fui o primeiro signatário e também assinaram os Sena
dores Lauro Campos. Aderoir Andrade e José Eduardo. Já tenho 
25 assinaD.iras, só faltam duas para a composição do número legal 
que me dará o direito de discutirmos em profundidade, na próxima 
terça. feira. essa questão da PETROBRAS. Mas, para finalizar e 
não tomar o tempo de V. Ex ... gostaria de dizer que. ao lado de 
projetes em defesa do patrimônio nacional, como esse de iniciati-

va de V. Ex\ temos que cuidar do controle dessas estatais. @_fis
calização mais intensa sobre as dívidas que e las contraem não só 
internamente, mas também no exterior. Quanto à aplicação dos·re. 
cursos nas regiões onde atuam. a forma como é feita a contratação 
de servidores. queremos defender essas estatais que são benéficas 
para o País. mas que sejam devida e rigidamente controladas pelo 
órgão competente. que é o Poder Legislativo, formado pelo Sena
do Federal e pela Cimara dos oepurã:dos. Gostaria. pOrtanto. Se
nador Sebastião Rocha, de felicitar V. Ex .. por essa iniciativa que. 
desde já, conta com o meu integrã.l apoio e o meu mais veeroertte 
aplauso. 

O SR. SEBASflÃO ROCHA . Agradeço a V. Ex' o apar
te e faço votos de que consiga as duas assinaturas que lhe faltam. 

_E até diria que tenho certeza de que V. Ex• conseguirá as assina tu· 
ras-:-haja vista o sentimento patriótico desta (4$8 ~ ó compromisso 
de todos os Senadores com a preservação do património nacional 
e, portanto. não pernllti:.ndo que a Petrobrás venha a ser futuramen-
te privatizada. _ 

Ao encerrar meu pronunciamento. quero aqui fazer o regis
tro de um evento de grande importância para a região amazõnica. 
que estará acontecendo no meu Est.aào. o Amapá, nos dias 28. 29 
e 30 do mês de setembro. Na ocasião,_reunir-se-ão a Bancada Par
lamentar da Amazônia. o Conselho Deliberativo da. SUDAM e o 
Conselho Deliberativo da Suframa. Teremos na oportunidade. 
quinta. sexta e sábado, portanto, três grandeS even[OS. · 

Quero, neste momento, deixar aqui !_Deu convite amigo e 
fraterno e dizer da minha satisfação e hoora em receber os Senad~ 
res da nossa região lá no querido Amapá.. O povo generoso do 
Amapá saberá recebê-los com carinho e com afeição. 
- Faço este registro agora porque, no próximo dia 15, estárei 

me ausentando da Casa e do País por aproximadamente 13 dias. 
em razão de uma visita oficii.I. de interCSsC pai-lamentar. à China. a 
convite do governo chinês. Fui indicado pela Presidência do PDT 
para compor a delegação e a viagem realizar-se-á entre os dias 15 
e 28 deste mês. Mas estarei presente no Amapá para receber de 
braços abertos todos os companheiros e amigos da Casa. 

Muito obrigado. 
Durante o di.scurs(' do Sr. &bastião Rocha, o Sr. 

R~nan Calhelros, 2° Secretário, deixa a cadeira da pre-
Sidência, que i ocUpada pelo Sr. Rorruu TUJ'IUl. _ 

O SR. ADEMIR ANDRADE • ~ .. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) · Concedo a palavra 
ao Senador Ademir Andrade, como Líder, pelo prazo de 20 minu· 
tos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Líder. Pro
nuncia o seguÍDle discurso. Sem revisão do orador.)- S:r. ~~i(!ç:D
te, srs e .Srs. Senadores, quero registrar na t.a:Ide de boje:-·nos 
Anais do Congresso Nacional, o ofício que dirigimos ao_ Seriador 
Carlos Wílson, Presidente da Comissão Temporária do Senado Fe
deral. destinada a levantar as obras inacabadas do Governo F~
ral em todo o País. incluindo, como sugestão_ nossa ao invent4,rio 
que se está realizando, as obras das eclusas do Tocantins na Hidre
létrica de Tucuruí. 

Nossa indicação prende-se ao falo de que as referidas Eclu
sas são essenciais para a implantação definitiva da Hidrovia do 
A.raguaia-Tocantins. que. aliadas à construção de um canal lateral 
ou uma barragem em Santa Izabel, no Araguaia. iria propiciar cer
ca de 2.(XX)Km de vias navegáveis. Cói:il isso, seria possibilitada a 
colocação da produção do Centro-Oeste e das regiões sul e sudeste 
do Pará no porto de Belém (e daí paxa o mundo), a um frete de 
U$$10 p:rr tOnelada. o que representa cerca de 15% do atual valor 
médio. 
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A referida obra é fundamental para complememar a espinha 
dorsal d() Projeto de Desenvcdvlmemo Integrado da Bacia do Ara
guaia-Tocanúns (PROD!An. elaborado de 1980 a 1985 pelo Mi
nistério do Interior. com a cooperação da OEA e dos quatro Esta
dos da região (Pará. Goiás. Mato Grosso e Maranhão). o qual já 
possui interesse do BIRD e do BID no seu fi.wi.ncíameo.to. 

Nesta bacia residem as maiores e mais recentes perspectivas 
de revolucionar o sistema de transportes no País, em termos de re
torno sobre investimento, segundo recentes estudos do BNDES. 
Por outro lado. técnicos da FAO estimaram que a região do PRO
DIA T pode produzir alimentos para SOO milhões de pessoas. Com 
o transporte bidroviário barato, o grão do Centro-Oeste brasileiro 
pode ter uma incomparável competitividade no mercado interna
cional. 

Além da geração de divi~:::s com a exportação, vale süentar 
que o aumento da produção, que depende da expansão e da lDe!bo
ria da infra-esiilJtura econôm:.ica. é indispensável à geração de re
cursos para atendimento das nossas grandes prioridades sociais. 

A privilegiada hidrografia do Brasil. que faz o nosso país 
único no mundo quanto à multiplicidade de bacias, de extensões e 
de clima. confere-lhe condições de grande prOOutor de bens anrl
colas e de facilidade de escoamento. que têm que ser devidamente 
aproveitadas. em prol da sua economia e da melh_ori_a das condiçõ
es de vida do seu povo. 

O PRODIAT, com investimentos previstos relativamente 
reduzidos, beneficiaria. coro infra-estruwra de transporte. energia. 
saneamento. irrigação e outros fatores, uma área de cerca de um 
milhão de quilômetros quadrados. na qual estão se ampliando, jus~ 
tament.e por suas condições climáticas e de solo favoráveis, as 
fronteiras da produção agrícola do Pais, 

. Manifestações praticamente unânimes ct.&s principais entida
des de engenharia do Sul do País, portanto isentas, entendem. con
forme moção anexa. que o corredor de exportação norte, pelo Ara
guaia-Tocantins, indicado no PRODIA T. é não apenas a melhor 
solução de transporte. como a mais importaritC deeisão de infr.:t-es
trutura para e desenvolvimento sócio-económico da Região e do 
País, salientando que também é um fator de atração de populações 
para o interior. 

Por tudo isso. recomendamos as Eclusas do Tocanúns para 
inclusão no rol das obras inacabadas e que merecem a maior con
sideração por parte do Governo Federal. no sentido de serem ime
diatamente retomadas. 

Desejo comunicar que, pela conversa que tive com o Sena
dor Carlos Wilson. que é Presidente da Comissão, ~ viagem que 
está sendo feita, no dia 22, para Macapá f! para Belém, estender
se-á também ao município de Tucuruí. Nessa oportunidade, vários 
Senadores desta Casa eStarão visitando as obras das .Jclusas de 
Tucuruí. que ficarão impossibilitadas, se não forem tomadas pro
vidências no devido prazo, de uma reconstrução futtlra, porque. ao 
dar-se inicio a sua construção, bá determ.i.oados comportamentos 
técnico_s que precisam Ser efetivados, ou ela jamais se consolidará.. 

Há, portanto. um prazo para que se concluam as eclusas do 
município de Tucuruí; acredito que essa comissão, que eswda as 
obras inacabadas do Governo Federal em todo o Brasil, poderá 
avaliar e colocar a conclusão dessas eclusas no plano nacional da 
importância que ela merece. 

Hoje fala-se muito na bidrovia Araguaia-Tocantins, mas 
pensa-se nela até o Município de Marabá. porque já existe a ferro
via de Carajá.s. Esquece-se o restante do percurso. que tomaria o 
uansporte de toda a produção agrícola e mineral muito mais barato 
do que é atualmente. 

Esperamos que essa comissão compareça ao municipi:o e 
que traga. como resultado do seu trabalho, sugestões que possam 
influenciar a decisão do Governo Federal. 

Era essa a manifestação que gostaria de fazer. Muito abri-
gado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE
M/R ANDRADE EM SEU DISCURSO' 

À Presidência da República e ao Congresso Nacional 
Entidades representativas da sociedade brasileira e cidadãos 

preocupados com o desenvolvimento nacional subscrevem as se
guintes considerações e proposta: 

I -O aumento da produção. que depende da expansão e- da 
melhoria da infra-e-strurura econômica, é indispensável à geração 
de recursos para atecdimento de nossaS grandes prioridades so
ciais; 

2 - A experiência universal mostra que a infra-estrutura 
propiciada pelos projetos integradOs de aproveitamento múltiplo 
de rios é resp:Jnsãvel pelo maior pcx:ier indutor de desenvolvimen
to sócio-económico e por insuperáveis taxas de crescimento. de re
lação custo/benefício e de retorno de capital; 

3 - A privilegiada hidrografia, que faz do país ímpar no 
mundo_quanto à multiplicidade de bacias. de extensão e de climas, 
lhe confere condições de grinde produtor de bens agricol.aS e _de 
facilidades de escoamento; 

4 - O PRO DIA T- Projeto de Desenvolvime_nto Inte~do 
da Bacia do Araguaia -Tocanúns. elaborado de 1980 a 1985 pelo 
Ministério do Interior com as melhores equipes de vârios ministé
rios, técnicos de universidades, da OEA e dos estados do Pará. 
Goiás, Mato Grosso e Maranhão, é considerado um dos mais im· 
portantes plAOOs de desenvolvimento sócio-econôD:llco já deTinea· 
dos no país; 
· 5- Recentes estudos do BNDES e do Ministério dos Trans- · 
portes evidencia.ni que, com relativamente reduzidos investimen
tos na infra-estrutura dO Piodiat. os grãos do Centro-Oeste podem 
gozar de preços muito mais comp:titivos no mercado internacio-
nal. ' -
OFÍCIO GSAA N" 552195 

BrasílialDF. 13 de selmnbro de 1995 
Exm0 Sr. 
Senador Carlos Wtlson 
rvtD. f'residente da Comissão Temporária de Obras Ioacabaçlas do 
Senado Federal ~---

Brasilia- DF 

Senhor Presidente, 
l..u..icialmente gostaria de parn.benizar V. Ex• pelo trabalho 

que vem desenvolvendo à fret11-e da Comissão Temporária do Se
nado Fedem! das Obras Inacabadas do Governo Fedetal, em todo 
o País. 

Tal iniciativa demonstra, muito oportunamente, a preocupa
ção desta Casa de Leis com a lisura da administração pública, 
numa. tarefa que além de flscalizatória, tem o poder de colaborar 
para evitar maiores prejuízos ao Erário público, afora os que já 
acumula com a paralização das referidas obras. 

Agradeço o c:onvite para participar das viagens dessa Co
missão e, no ensejo, quero conf'trmar meti intiiesse -em a.criiDpa
nhar a viagem da 4' etapa (Macapá/Belém/São Luis e Teresina), 
programada para os dias 21 e 22 de setembro. 

Fazendo votos e colaborando para que este esforço produza 
os resultados esperados pela sociedade brasileira, goswia de suge
rir a V. Ex• a inclusão das Eclusas do Toc.antins. localizadas em 
Tucuruí. no Estado do Pará, como uma das obras a serem incluí
das no inventário das não concluídas. 
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Nossa indicação prende--se ao fato de que as referidas eclu
sas são essenciaís para a implantação definitiva . da_ Hidrovia do 
Araguaia-Tocantins. que aliadas à construção de um canal la!er3J 
em Santa Izabel. no Araguaia, iria propiciar cerca de 2.000k.m de 
vias navegáveis. Com isso, seria possibilitada 3. colocação da pro
dução do centro-oeste e das regiões Sul e Sudes[e do Pará no porto 
de Belém (e daí para o mundo), a um frete de US$10.00 por tone
lada. o que representa cerca de 15% do aOJal valor. 

A referida obra é fundamental para complementar a espmha -
dorsal do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Ara
guaia-Tocantins (PRODIA 'D. elaborado de 1980 a 19&5 pelo Mi
nistério do Interior, com a cooperação da OEA e dos quatro Esta
dos da região, o qual já possui interesse-do BIRD e do _BID no fi
nanciamento desse projeto integrado. 

Nesta bacia residem as maiores e mais recentes perspectivas 
de revolucionar o sistema de transportes no País, em termos de re
tomo sobre investimento, segundo recentes esmdos do BNDES. 
Técnicos da FAO estimaram que a região do PRO DIA T pede pro
duzír alimentos para SOO milhões de pessoas: Com o transporte bl
droviári6 OOrnto, o grão do Centro-Oeste brasileiro pode ter uma 
inccmparável competitividade no mercado internacional. 

Manifestações praticamente unâ.n.imes das principais entida
des de engenharia do Sul do País. portanto isentas, entendem. con
forme moção anexa, que o corredor de exportação norte, pelo Ara
guaia-Tocantins, indicado no PRODIA T. é não apenas a melhor 
solução de transporte, como a mais importante decisão de infra-es
trutura. para o desenvolvimento sócio-econômico da região e do 
País, salientando que também é um fator de atração de populações 
para o interior. 

Por tudo isso, recomendamos as Eclusas do Tocantins para 
inclusão no rol das obras inacabadas e que merecem a maior ~n
sideração por parte do Governo Federal, no sentido de serem ime
diatamente ~tomadas. 

Certo -de sua atenção, antecipo sinceros agradecimentos, fi
cando ao seu dispor para maiores informações necessárias. 

AtenciosameDle,- Senador Ademir Andrade, PSB-BA. 
A SRA! MARINA Sll..VA- Sr. Presidente, peço a palavra 

com.o Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Pergunto ao Sena
dor Eduardo Suplicy se S. Ex• concorda com essa substituição. 
Faço essa pergunta. por não ser a Senadora MariÍla Silva vice-lí
de<. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nesta tarde. a Senadora 
Marina Silva falará como Líder pelo PT, Sr. Presidenie. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Para o agrado dos 
nossos ouvidos, a Senadora terá vinte minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT:AC. Como li der. Sem revi-~ 
são da oradora.) - Agradeço a aquiescência do Líder do meu Parti
do em ceder -me o horário da liderança. e as palavras carinhosas do 
Senador que ~side os trabalhos da Casa, Romeu Tu ma. 

Sr. ~sidente. Sr"s e Srs. Senadores, gosta#a de abordar 
tema que vem sendo debatido nesta Casa por muitos dos Srs. Se
nadores., pela sociedade, por OOa parte da comunídade científica e 
por vários setores ligados ao conhecimento. trabalhadores de um 
modo geral, principo.lmeDle trabalhadores rurais: a Lei de Patentes. 

Ontem tivemos a oportunidade de ter uma audiência públi
ca. a pedido do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, no âmbito da 
Comissão de Assuntos Económicos ~ CAE. onde estiveram pre
sentes D. Damasceno, Secretárlõ Geral da CNBB; o representante 
da Confederação Nacional da Agricullllra - CNA e algumas perso
nalidades convidadas para participar dessa audiência p,j blica. entre 
elas o brilhante Professor: Bautista VidaL o representante da Asso-

ciação dos. Trabalhadores da Indtislria Farmacêutica e Ed.son G~:
que representava ali 55 entidades ligadas aos trabalhadores rurats. 

- Houve um debate civilizado, quando posições diferentes se 
manifestaram tmbuídas do devido respeito. mas de uma forma, em 
alguns momentos. até acalorada. Foram apresentados pontos de 
vista divergentes -daquele defendido pelo eminente relator da ma
téria. que boje substitui o Senador Ney Suassuna. o Senador Fer
nando Bezerra. responsável pelo parecer sobre a Lei de Patente&, 
um-Projeto bastante polêmico. -

Gostaria aqui. Sr. Presidçnte. de entrar no mérito de algu
mas questões. Primeiro. gostaria de me referir à um -pOnto QUe 
wnsidero fundamental: a questão do patenteamento da vida. que 
se manifesta na J'X)l:Õsibilidade de patentearmos os microorganis-
mos. 

Quero dizer o seguinte: o projeto, oriundo da Câmara dos 
Deputados. continha alguns aspectos que, dentro do meu ponto de 
vista. representavam um avanço, pois tentava evitar o que para 
mim é um atentado à ética, é um atentado ã moral: o patenteamen
to da vida. · - -

Não me sinto à vontade quando percebo que- a sociedade 
hoje. que Cl planeta, tem uma relação comercial com tudo o que 
existe sobre a fac~ da T e_rra, até com a vida. 

Nesse sentido. acredito que o projeto que veio da Câm3!.i 
dos Deputados. com o parecer do eminente Senador Ney Suas_su
na. conseguia pelo menos colocar um pequeno freío nessa questão. 
pois os dois projetas, os dois pareceres. no art. lO díz.em: 

Não se considera invenção nem modelo de utili
dade todo ou parte de seres vivos naturais_ e materiais 
biológicos encontrados na natureza. ainda que dela iso
lados. inclusive o g_enoma oo germoplasma de qualquer 
ser vivo na rural e os processos biológicos naturais. 

Essa a redação que veio da Câmara dos Deputados. Porém. 
o art, lO do parecer,. de autoria do Senador Ney Suassuna. estabe
lece: 

Não se considera invenção nem modelo de u_Uli
dade o todo ou quàlquer parte de seres vivos e matenais 
biológicos, ínclusiv~ o genoma. ainda que isolados_ da 
natureza, e os processos biológiCOs narurais, ressalvado 
o disposto no art. 18.-UiCiso ITL 

Art. 18, inciso ll1: 
Não são patenteáveis seres vivos. inclusive microorganis

mos. quando isolados de processo industrial. 
O parecer do e__minente Senador Fernando Bezerra ªOre 

margem para o parenteamento de microorgaoismo de uma forna 
que considero até contraditória, porque diz S. Ex'": 

-·-·Não são consideradas invenção nem modelo de utilidade o 
todo ou qualquer parte de seres vivos e matérias biológicas tal 
como encontrados na narureza. 

Sr. Presidente, Só e Srs. Senadores, aquí faço um grifo na 
expressão "tal como encontrados na nawreza" ainda que isolados 
da nattlreza e os processos biológicos naturais. 

Ora. se a diferenciação para não se patentear os microorga
nismos é _o fato de estarem ''tal como encontrados na natureza", 
isso assegura que qualquer alteração, por mais- insignificante que 
seja, pode dar o direito ao patenteamento desse microorganismo. 
Só que o mesmo parágrafo. o mesmo item diz o seguinte: 11ainda 
que isolado da narureza e os processos biológicos narurais". --

Digo que há certa confusão na última versão e, portanto, 
esta Casa deve avaliar tnelhor a matéria. O próprio Senador Fer
nando Bezerra disse ontem que esi.aria disposto a observar as pon
derações que eu havia feito. 
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Outro aspecto que merece a nossa atenção é o que se refere 
ã questão do conhecimento das populações tradicionais. Venho in
sistindo nesse aspecto p:>r entender que, ao se criar uma lei de pa
tentes e não se assegurar às populações tradicionais algum meca
nismo que lhes garanta o direito sobre o conhecimento secular
mente produzido, estaremos cometendo um crime. 

Tenho um exemplo de uma nctícia ~blicada no jornal Fo
lha de S. Paulo sobre um pesquisador de origem japonesa que, 
parece-me. é engenheiro civil, e diz que descobriu o couro vege~l. 
Diz ele que a criação do couro vegetal. do couro ecológico come
çou a ser desenvolvida em 1994, que esse processo já vem ocor
rendo com várias pesquisas e que ele conseguiu aperfeíçoar o cou
ro ecológico ou o~COUI'Q vegetal. 

Quero aqui contestar essa notícia e a pessoe. que está ale
gando ser autor de !,al_ invento. Contestar da seguinte forma: o cou
ro vegetal. ou couro ecológico, ou o nome que se queira dar, é oa 
verdade o que, na Amazônia. os índios e os seringueiros. há sécuM 
los, vêm produzindo com o nome de saco encauchado: é a imperM 
meabilização através do pro:esso de defuma.r _o tecid6 com o leite 
da seringa. ou seja, com o látex. Os seringueiros vêm fazeodo isso 
desde 1903 utilizando uma tecnologia nidinientàr. 

Esses pesquisadores apenas utiliza.mm alguns produtos quí
micos para melhorar a quaJid.ule do produto, fazendo com que a 
imperme~.bilização se tomasse o que eles chamam de_ "couro eco
lógico". E claro que é um produto de melhor qualidade. mas o pro
cesso inventivo. a novidade, a tecnologia.. é de domínio das :PJPU
lações tradíçi.onais. Portanto, não pode ser patenteado. E. se. não 
assegurarmos o direito dessas-populações tradicionais com relação 
ao seu conhecimento, estaremos cometendo um crime. 

Vou insistir nessa tecla, porque tempo e·-recursos estão senM 
do economizados por esses supostos inventores e pesquisadores; 
acima de tudo, que eles percorram o caminho da descoberta. por
que, para quer algo seja patenteado, é preciso que haja a novidade, 
a descrição do processo e, claro, a utilidade em termos industriais. 
Essa utilidade em termos industriais exíste, porcjue esse material é 
altamente rentável e está sendo procurado dentto e fora do BiaSil. 
A descrição do processo para tomá.M lo de conhecimento público é 
muito fácil. pois trata-se de uma tecnologia simples. No entanto, a 
novidade não ocorre. porque bá mais de trezentos anos esse pro
cesso é d~ coo.hec:im_ento dos índiO§ na Amazônia. e nio posso 
concordar em absoluto que boje se ganhe dinheiro com esse pro-
cesso e que ainda se possa patenteáMlo, proi~ que essas popuM 
laç.ões tradicionais tenham acesso a essç_ meio de sobrevivência. 

te? 
O Sr. José lgoácio Ferreira- V. Ex•_me permite um aparM 

A SR" MARINA SILVA - Com muito prazer. 
O Sr. José Ignácio Ferreira- Quero felicitá-la pelo opor

tuno pronunciamento no momento em que o Senado está às véspe
ras de examinar uma matéria tão importante quanto essa. Não sei 
se todos se deram conta. da gravidade da siruaçio. n que está aconM 
tecendo. na verdade, é que estamos a c:aminJJo de uma economia 
globalizada. Com o conhecimento, evidenlemente, montouMse uma 
estratégia colossal de dominação no planeta - esse é um fato sabiM 
do -. em que no curso do caminho, estamos também prevendo que 
se prepara um esquema em que o conhecimento flca monopo
lizado. patenteável. FezMse, enfio, a chamada Rodada Uruguai. de 
que resultou um documento, que tive oportunidade de ler. Esse do
cumento é um modelo, quase obra de ourive~. feito, certamenM 
te, pelos melhores advogados do planeta em que quase linha JXrr 
linha foi construída com muita preocupação em amarrar todos os 
pontos. Depoís disso. foi feita uma votação. aqui no Senado, numa 
sessão de 14 de dezembro de 1994, que é memorável pelo que ofeM 
rece de lamentável. Na verdade, houve uma discussão em que até 

mesmo o Ministro das Relações Exteriores foi chamada a ocupar a 
tribuna numa reunião plenária do Senado Federal e foi feita u_ma 
votação Rodada Uruguai do Gatt Triplíce. inclusive sem quorum. 
coofonne denuncioo, no momento em que a sessão acabava. o 
eminente Senador Josaphat Marinho. Quero, portanto. dizer a V. 
Ex• que a felicito, porque estamos vivendo um tempo muito deli
cado. Essa questão de palentealncii:liá de microorganisinos deve ser 
sopesada pelo Senado Federal. Há pouco eu conversava com o 
eminente Senador .Fernando Bezen:a. que tem agido com muita 
cautela nessa questão especifiCa de patenteamenti:i de microorga
nismos. Na verdade, S. Ex•, que tem sido muito bem· intencionado. 
revelou que seguiu aquilo que Ibe permitiam as normas. isto é. há 
o acordo GA 1T Trlplice e a aprovação dele pelo Senado. Então. 
nada mais nos incumbe, a não ser aprovar o que consta do GA TI 
Triplice, com a chancela do Senado Federal. Fizemos uma emen· 
da, e espero que o Senado tenha a oportunidade de votá-la e apro· 
vá-la, cu seja. já que não podemos. em virtude do GATT Triplíce. 
impedir o patenteamento de m.icroorganismos - e isso é uma ex· 
crescência, considero que a nossa posição ética fica abaladíssima. 
não podemos votar isso -. prop.1S, eiitão, que se votasse a questão 
dos microorganism.os confoim.e vinha na proposta do GATITri
plice, mas que colocássemos uma disposição que permitisse que o 
legislador, posteriormente. definisse o que seja microorganismo. 
isto é. a lei defmirá., pata efeitO de patenteamento. m.icroorgãnis
mo. Aprovada essa emenda. vaiõOS pOSteTSar o exame dessa situa
ção. para fazêMlo com mais calma, num prazo mais longo. o prazo 
que o Congresso Nacional se der. para que então possamos refletir 
melhor sobre isso. aprovando ou não aquilo que afmal desejarmos. 
e não votarmos_ a toque de .cai;<a, como estamos fazendo agora. Es
lámos-na iminência"_ de uma votaÇão e diremos a nós mesriioSque 
não tem jeito, coino fJ.Zemos na votação do Se.aado: "não tem Jeito. 
vamos v_otar". E votamos no dia 14 de dezembro de 1994. EsPero 
que isso não se repita e que tenhamos a oportunidade de enfrentar 
com muita competência quatro questões: a questão do microorga
nismo, a questão do pipe Une, a questão da importação paralela e a 
questão dos prazos. São esses os quatro JX)Dtos que me parecem da 
maior importância. sobre os quais o Congresso certamente e o Se
nado em especial vai se debruçar. Muito obrigado. 

A SR" MARINA SU.VA- Agradeço a V. Ex" esse apane 
que enriquece, e muito, o meu pronunciamento. É minha e tam.· • 
bém de boa parte dos Senadores desm Casa a preocupação de V. 
Ex•. -

Às vezes fico bastante entristecida quando observo - tenho 
certeza de que não é por má- fé - o Governo atropelar esta Casa. 
Está nos jornais que o __ Gov_emo iria aprovar por decreto a lei de 
patentes. Existe um projeto, que está seDdo relatado nesta Casa. 
Ontem ruvi o próprio Relator ciiz.er que está disposto a acolher su
gestões. De repente, o governo tenta legislar pol'meio de d.ec:reto. 

Considero isso uma afronta às prerrogativas do Senado Fe
deral. JX>is nós é que deverianlos. ·a exemplo do que já ocorreu. 
como V. ex• acabou de citar. aprovar ou não essa matéria. após o 
devido debate. Preocupo-me. todavia, porque nesSa versão no- que 
se refere à questão dos míCroorgani.smos boje já não bá uma exi
gência que é fundamental, qual seja a de que os .miCI"OOI"'gailismos 
somente poderiam ser patenteados desde que vinculados a um pro
cesso industrial. Por exemplo, uma bactéria que pode servir para 
fermentar a cerveja poderia ser patenteada em relação à. cerveja, 
mas não em relaçio a ootros processos. Infelizmente não está con
templada essa preocupação e essa obrigação. 

Por último. para concluir. porque a Mesa já me avisa que o 
tempo esgotou, gostaria de lemi:nr que, para patentear um micro
organismo, terMse-ia de mostrar o processo. a inventivid.ade e. cla
ro, a utilidade comerciai e industrial dessa patente. Hav1a a exigên-
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cia de ser depositado um microorganismo na sua forma natural 
para comprovar que realmente há uma invenção. um.t derivação 
daquele microorganismo. Essa exigência já não é feita. Pmtanto. 
que certeza haveria de que realmente e_stá sendo pa1enLeado algo 
inédito, novo? · 

Quero dizer aos Srs. Senadores que amanhã vamos iniciar 
nessa discussão e deveremos ter o maior cuidado. Não podemos 
aceitar pressões unilaterais dos Estados Unidos. porque o Brasil. 
de todos os países que estão enfrentando esse prohlema agora. é o 
que teria melhor condição de fazer um acordo pela pos1ç.ão que 
ocupamos, e devemos enfrentá-la com a devida alti~ez. __ 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palavra 

ao Senador Coutinho Jorge. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador JeffersoD Péres. (Paus<-. 
Concedo a ~avra ao Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o Seguinte dis

curso.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, o Congresso NacJO
nal está envolvido awalroente com a perspectiva de grandes temas 
que estão em sua pauta de debates e decisões: a_ refQrma da previ
dência; a reforma fiscal e tributária; e a própria reforma do Estado. 
onde reside um conjunto de propostas extremamente importantes. 
com repercussões presentes e futuras no de$empenho do Governo 
e do próprio Estado e com reflexos profundos na economia do 
País. 

Na redefmição do tamanho e do papel do Estado. promo
vendo-se o seu retomo às funções mais fundamentais. estabeleceu
se, há algum tempo. o Programa Nacional de Desestatização. que 
já alienou 33 empresas e nove ~bsidiárias. pretendendo para este 
ano a venda de mais 17 empresas, de uD::tOOD:jUCi.o-de C(ú'Cã. dtn-40 
remanescentes, sendo 13 delas do setor petroguimico. 

É no contexto do programa de privatiZação e da dívida pú
blica que gostaria de _questionar a conveniência e a velocidade des
se_processo no caso da venda da Companhia Vaie do Rio Doce. 
uma decisão sem consenso de maioria. já que o BNDES publicou 
o edital com vistas à avaliação da empresa e o início de sua priva-
tização. __ _ _ __ _ _ _ __ 

[números parlamentares. expressando o pensamento dos di
versos se tores da sociedade que representam. jãse- põsicioõàram 
contra essa decisão de se alienar a empresa. 

Lidera.n,ças ~xpressivas desta Ca.'>a já manifestaram com 
veemência essa posição. Cito aijui -o Iióbre -senador Jader Barba
lho, que está apresentando proposta para ~tiiar definitivamente a 
Vale da lista de privatizações. _ 

Considero, Senhor Presidente. que não há razões econômi
cas nem políticas sólidas para que a União venda uma empresa 
como esta. que não lhe dá nenhuma despesa e é um agente impor
tante do desenvolvimento nacional, explorando. com outras em
presas privadas. as reservas minerais de nosso subsolo. e. sendo li
der no setor de mineração. também contribuindo para que o Esta
do possa melhor administrar, em beneficio próprio e da população. 
as nossas imensas riquez:as. 

A V ale do Rio Doce é a maiOr míneradora do mundo em 
minério de ferro. e ocupa a primeira c.oiocação da América Latina 
e a sexta do roundo na exploração do ooro. 

Formando com suas coligadas. controladas ou associadas 
em participações minoritárias. um complexo empresarial integra
do, que, dependendo do critério de classificação pode passar de 40 
para 66 empresas. a Vale do Rio Doc:e é líd~t mundial do mercado 
fornecedor de minério de ferro. um dos insumos mais importantes 
da atividade económica no mundo. 

Representa 33% do comércio transoceânico, com um recor~ 
de hístórico de vendas em 1994 da ordem de 101 milhões de tan~
ladas. sendo 80% de sua produção dedicados ao mercado externo. 
e por isto. _é também, a maior empresa brasileira de exponação. 
participando com 40% da nossa movimentação portuária. 

A V ale do Rio Doce é uma extraordinária expressão do pa
trimónio nacional, consolidado durante meio século de funciona
mento. tendo desenvolvido pesquisa e tecnologia Própria de--Pa
drão internacional. 

Com uma receita líquida. em 1994, de 2.2 bilhões de dóla
res e um lucro líquido de 645 milhões. a r~eita bruta do grupo al
cançou a cifra de 5.4 bilhões de dólares. enquanto a sua divida de 
empréstimos e financiamentos, que vem se reduzindo ao longo dos 
últimos 10 anos, está atualmente por volta de l.l4 bilhão de dóla
res. projetando-se o serviço de amortização e juros. para os próxi
mos 6 ou 8 anos, em apenas 12 mllhões-de d01a.Ies. Portanto. uma 
empre~ extremamente sadia. sob o aspecto econômico e fmanceiro. 

E importante ressaltar que a Vale do Rio Doce f01. talve~ a 
única empresa estatal que, nos últimos 4 anos, não precisol.J rece
ber nem um centavo do seu acion:.is~a majoritáriO, a União, o Te
souro Nacional. mas lhe destinoo dividendos da oidem de 20 r mi
lhões de dólares no periodo. 

Esse fato deve ser P:Toclamado, porque df:sde" sua fundação 
na década de 40 até 1990, a Va,le do Rio Doce recebeu do Tesouro 
1,16 bilhão de dólares, mas distrii::uiu. nesse perícdo. praticamente 
igual importância em dividendos, inaugurando. a partir de 1991. 
uma nova fase de retomo dos investimentos feii.Os pela União. que 
passou a receber considerável soma de dividendos sem precisar Ín· 

~tir. 
Sob o aspecto governamental é uma empresa auto-susteDti

vel. dá lucro e contribui grandemente para engordar as divisas do 
País e promover o seu desenvolvimento económico, pois a Vale 
do Rio Doce, desde sua criação, aplicou cerca de 200 milhões de 
dólares do seu Fundo de Desenvolvimento somente nos-dois &ia-
dos onde iniciou su~ aOJaÇào. _ _ 

Neste ano de 1995, aplicará. proporc-ionalmente, nos noVe 
Estados onde atualmente tem atividades. qu_e_ são Minas Geyais, 
Espírito Santo, Pará. Mar.mhão. Tocantins, Rio de Janeiro. Mato 
Grosso, Sabia e Sergipe, 8% do seu lucro_líquido, ou seja. cerca 
de_ 50 milhões de dólares, apualmente. e_p1 projetas de desenvolvi
mento regional. o que representa um importante aparte de recursos 
aos orçamentos dos municípios onde tem sua área de influêncía: 

Em Sergipe, funciona o complexo Taquari-Vassouras. que 
explora a única reserva conhecida de cloreto de potássio do hemis
fério sul. componente indispensável à indústria de fertilizantes. 
com uma produção esperada de 500 mil toneladas para este ano. 
·que representa 20% da demanda nacional. 

A V ale j.á anunciou investimentos da ordem de 12 milhões 
de reais para a instalação, no Estado. de uma fábrica de clorem de 
sódio. ou sal de __ cozinba,_Cl,lja produção dev_~ atingir, i partii-aos 
próximos anos. a marca de 1.5 milhão de toneladas por ano, à que 
corresponde a 25% de_ to:ia a produção nacioD.al de Sal. - --

Este projeto de aproveitaxilento de reSíduos industriais, an
tes d~cartadqs a um custo muito elevado, abre. também. a pers
pectiVa para a instalação de uma fábrica de barrílha em Seri9pe, 
um Estado muito rico em reservas de sal-gema. e dotado de u_m 
dos mais modernos e competitivos portos do País, de propriedade 
do Governo d~ Sergipe,_ que~ o terminal portuário Inácio Barbosa, 
construído pela PETROBRAS e administi-acfo pela Vale do Rio 
Doce. 

Considero uma grande __ temeridade este propósito de se pri
vatizar uma empresa deste porte, quando ainda ·exísi.ec::i maiS de 
140 empresas da órbita dos empreendimentos e~talais que podem 
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compor a lista de privatizações. a começar pelas mais ineficientes, 
que dã~) mais prejuízo e que. livres das amarras burocráticas do 
Estado. poderiam ser l!!crativas na iniciativa privada. 

As estimativas do valor da parte da União na Companhia. 
segundo o critério de patrimônio contábil ou do valor das ações na 
Bo!sa, variam entre 8 e 12 bilhões de dOtares. iealriieõte Uma ni
nharia. cooside_rando-se o valor eXtraordinário das resen-as mine
rais de que já detêm lü:ença de lavra e exploração; do conhecimen
to leCnológico adquirido nesses 53 inOs de funcíonãmeoto: e da si
nergta representada pelos s1stemas mtegrados de eitração. r.rans
porte. benefidamento e comercialização. O valor, o preço da Vale 
do Rio Doce ê íncalculável. principalmente se considerarmos as
pectos estratégicos e de oportuoldade. 

Ora, S-r. Presidente. Sras. e Srs. Senadores. vender a Vale 
do Rio Doce para pagar juros de dívida que ela não assumiu e 
também para estimular o processo de democratiZição_C_ abertura da 
economia brasileira, como se procura justificar, parece.. me ·um 
péssimo negócio. Um péssimo negócio, porque estarífimos entre
gando um patrirnônio prOOutivo, de valor incalculável, em troca 
do pagamento de parte dos juros das dívidas externa e interna. 
quando ele poderia continuar gerando dólares no comércio exte
rior e contribuindo para a riqueza nac-ional e o abatimento da dívi
da externa, pois esta empresa é quem transforma. sob o controle 
do governo~ recursos naturais existentes- em -nOssO-subsolo em 
moeda internacional. indispensável às nossas relações de inter
câmbio. 

O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex• me permite um aparte: 
Senador Jos_é_ AJyes? 

O SR. JOSÉ ALVES· Com-muito prazer. 
O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador José Alves. 

não pretendo alongar-me, até porque já üz um aparte excessiva
mente longo. por ocasião do pronunciamento do Senador Sebas
tião Rocba. Eu gostaria apenas de registrar o quanto esta questão 
da Vale do Rio Doce transcende as divergências ideológicas. A 
Bancada de .Sergipe. composta por um Senador do PT. um do PP e 
um do PFL. já se mostr~ aqui unida na defesa da Companhia 
Vale do Rio Doce como empresa estatal e comO património públi
co. Deve-se registrar, também. o comportamento da Bancada do 
Pará. outro Estado onde a V ale do Rio Doce_ tem u~ 'atuação 
mais clireta. que já se manifestou unida. G~!UJ;lO~ que ~se fos~ 
se o comp.:m.amenlD das Bancadas de Minas- Gerais, Espírito San
to, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grossq do_ Sul, Bahia. enftm. 
de todos dos EstaQos_ ocde a Companhia V ale do Rio Doce atua 
diretaroente. Parabenizo V. Ex • pelo pronuocU\menlD. 

O SR. JOSÉ ALVES. Agradeço o aparte de V. Ex'. 
A V ale já é uma empresa modema e de capital bastante de

mocratizado. O Tesouro detém 51% de suas ações. os fundos de 
pensão possuem 20%. o público, 13%, fundos estrangeiros, 9%, e 
mais 2% de a.çC>es negociadas no exterior, o que eleva para 11% a 
participação de recursos externos no capital da Vale. empresa que 
desenvolve joint-ventures com vários países oode atua ou se rela
clona comercialmente. tendo escritórios oo empresas associadas 
nos Estados Unidos. França. Bélgica, Japão, China e Argentina, e 
ainda outras parcerias de sucesso com italianos, espanhóis e sul~ 
africanos. 

Está em franco andamento um processo de acordo para 
joint-venture com os chineses da China Continental, relativamen
te à produção e fornecimento de minério de ferro de Cirii.jâs: Res
salte-se que a China. Sr. Presidente, é potencialmente o maior e o 
último mercado de ferro a ser aberto no mundo, o que poderá ele
var a participação do Brasil no mercado mundial. onde é o maior 
exportador, com uma fatia de 33%. uma possibilidade que, concre-

tizada. aumentará enormemente as nossas resen'as e abnrã imp<~r
tantes oportunidades para a· oossa economia. 

Oito, doze milhê>es de dólares. ou mesmo o dobro desses 
valores. são números insignificantes para uma empresa deste por
te. detentora de reservas minerais de valor incalc-ulável. que até 
inspirou previsões de técnicos e especialistas de órgãos oficiais na 
estimativa de 350 bilhões- de dólares para as reservas minerais da 
Amazônia. 

Os serViços da dívida pública este ano poderão alcançar. se· 
gundo comentários de alguns anaüstas, a cifra de 20 bilbê>es. valor 
que sob o critério patrimonial representa duas Vales e meia. É um 
absurdo entregar uma companhia como a Vale para pagar juros. 
quando se sabe que não resolverá_o problema da dívida e _do caua 
do Tesouro. porque isto requer medidas mais profucd.as e emer· 
genciais, corno a reforma fiscal e tributária. visando simplificar a 
cobrança e a arrecadação, bem como evitar o vazamento de recur
sos tributários que. segundo a CPI da Evasão Físca.L instiruída em 
1992. a reqrierinieD.to dO-_-então Senador Fernando Henrique Cardo
so, pOOeria chegar a 80 bilhões de dólares. 

Só a tributação da economia informal, grande parcela de di
nheiro anónimo que circula por baixo do pano. poderia render 
mais de 40 bilhões de dólares por ano, ou 10% do Pffi:, segundo a 
CPL 

Oito bilhões de dólares pe(a V ale do Rio "ooce -é um pouCo 
maís do que o Banco Ceotral torrou em dólares para segurar o feal 
no recente episódio das- bandas cambiais, e muito menos do que o 
montante que a política dos juros altos acresCentou à divida púóli-
ca. 

A venda das 33 estalais pelo governo anterior não contri
buiu para um abatimento considerável da dívida. nem resolveu o 
problema de caixa do governo. 

Um matllto do sertão do Nordeste. lembrando a história da 
galinha dos ovos de ouro. poderia comparar o caso da venda da 
V ale do Rio Doce~ como algo parecido com entregar a ave pela 
coo.ta de parte do milho que comeu. e depois comprar os ovos fia
do. com juros de agicta. 

A Companhia Vale dO Rio Doce é uma empresa, uma instí
nJição aliada ao Governo. que presta relevantes serviços ao desen~ 
volvimento do nosso País, tais como a geração de divisas resultan
tes de suas exportações. afumando o nome e o peso da econciriiia 
brasileira no mercado int.ema.cional; a promoção do desenvolvi
mento regional e reduçã_o das disparidades, gerando empregos. 
renda e impostos para os vários Estados onde atua; e o aperfeiçoa
mento de novas t~nologias de pesquisa. lavra., exploração e bene
fiCíãl:Dento -de recursos IlátUrais. 

A Vale do Rio Doce, que sempre esteve muito afm.ada COm 
os objetivos de desenvolvimento nacional e com as mais saudáveis 
expectativas do povo e desta nação brasileira. é um nome que bon~ 
ra ·a nacionalidade, e seus empregados e dirigentes são profunda
mente comprometidos com a grandeza de nosso País, pois conhe~ 
cem, na intimidade do seu trabalho, o imenso potencial das rique
zas adormecidas nas entranhas de nossas terras e o quanto isto 
pode contribuir, no campo econômico, para o nosso progresso e a 
nossa soberania. 

Vivemos em nosso País, na awalidade, uma crise sem pre· 
cedentes na agricultura. O coil.trole da inflação, medida indispen· 
sável para a estabilização da economia. com a opção pela política 
de juros altos, está impondo um sacrifício muito grande às peque
nas e médias empresas e ã população, especialmente à classe n:ié
dia assalariada. e produzindo efeitos perigosos na aüvidade ec6n0-
mica como desemprego e o aumenlD da inadimplêocia. 

A globalização da ecoo..omia é um fato do qual nenhum país 
está isento. Entretanto. o Estado precisa ser forte e desenvolver 
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mecanismos de proteção e defesa c:.ontra alguns dos efeitos perver
sos desse processo de eliminação de fronteiras econômicas e apro
ximação de mercados e _culturas. 

Consciente dos imensos beneficias que esta grande empresa 
presta ao País, admira-me a ínse_nsibilid.ade da área econômica 
quanto às vantagens de se preser.rar esta empresa no processo de 
privaúzação. 

Se a Vale do R i~) Doce ti v esse a maior parte de sua atuação 
em São Paulo. e lá também gerasse renda. riqueza e dividendos, 
tenho certeza de que sua privatização não seria tão defendida e 
apressada como está acontecendo. 

Sou a favor das privatizações. sou a favor da revisão do pa
pel do Estado e da reforma da Constiruíção; Sou a favor da abertu
ra da economia e da mcxiernização do Pais. Apóio a fLlosofia do 
meu Partido. apóio as principais ações do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, mas também considero que a Com
panhia Vale do Rio Doce deve ser protegida por lei contra a tentaw 
ção (ou tentativa) de se alienar o seu _controle acionário pela 
União. · 

E por entender, Sr. Presidente, que os interesses desta Na
ção estão acima de divergências politico-partidárias, é que apoiei o 
Projeto de Lei do Senador José Eduardo Outra, do PT do meu Es
tado, objetivando aprofundar a discussão sobre essa questão. 

No entanto, o que julgo mais efetivo do que se submeter 
essa venda à autorização do Congresso. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é se retirar a Vale da lista de empresas privatizáveis 
desse programa. cujas diretrizes, instiruídas com o advento da Lei 
n° 8.031, de 1990. estão sendo agora reformuladas pela Medida 
Provisória 0° 1.097, de 28 de agosto de 1995._ 

O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex• um aparte. 
nobre Senador José Alves? 

O SR. JOSÉ ALVES. Ouço V. &•, nobre Senador Ade· 
mir Andrade. 

O Sr. Adem ir Andrade - Senador José Alves, fico feliz ao 
ouvir o pronunciamento de V. Ex•, considerando que é um Sena
dor do PFL. mas entendendo que uma empresa do porte da Com
panhia Vale do Rio Doce realmente não pode ser privatizada. Fico 
feliz e renovo as minhas esperanças, porque vejo que inúmeros 
Senadores desta Casa. a cada dia, assumem a ~ira· coiltra a 
venda da Vale do Rio Doce. Creio q1;1e hoje já é o terceiro discurso 
que ouvimos aqui. ponderando ao _Governo a irflportincia de não 
se vender a Vale do Rio Doce e apoiando, inchl;sive, as iniciativas 
que cokx:am sob a guarda do Congresso Nacional qualquer possi
bilidade de privatização. Isso é muito importante para nós. O pro-
nunciamento de V. Ex• traz dados __ iroport,ari.tíssimos, é extrema
mente bem elaborado. c.om funda.meotos que são lógicos e essen
ciais par.a. a compreensão de toda essa luta. Agora, começo a ter fé. 
Eu, que já estava um- pouco desiludido de _ver o Governo fazer 
tudo o que hem entendia e concre_üza.t: todas as mudanças que pro
jetou, sem que houvesse qualquer resistência da classe política. 
agora. começo a ter esperanças de que a situação mude. Vejo V. 
Ex". o Senador Jose Samey. o Senador Jader Barbalho,_e_ vários. 
Senadores. todos defeodendo a bandeira da permanência da em
presa V ale do R i o _Doce como uma o:::n1presa estatal. Isso realmente 
nos traz alegria e uma fé de continuar trabalhando, vendo que a 
classe politica. ftnalmente, levanta sua voz contra esse pensamento 
e essa idéia que vai de encontro ao in[ereSse nacional. Felicito V. 
Ex• pelo bri.Ibante, oportuno e pelo arrazoado muito bem feito do 
seu pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço a gentileza das palavras 
deV.Ex•. 

Foi nesse sentido que apresentei. em tempo hábil. uma 
emenda à citada Medida Provis6ria no 1.097. visando incluir a 

Companhia Vale do Rio Doce nas restrições às privatizações pre· 
vistas no § 3o do seu art. zo. que exduf?m desses programas. entre 
outras empresas. a ECT. o Banco do Nordeste, __ o Instituto de Res
seguros do BrasiL as indústrias nucleares. a TELEBRÁS e o Ban· 
co do Brasil. 

Visando esclarecer e justificar o meu posicionamento l'om 
relação a matéria tão relevante. ftz no início desta semana comuni· 
cação fonnai sobre assunto à direção do meu Partido. o PFL __ 

Sr,_Presidente. Srs e Srs. Senadores, fma).izo meu pronun
ciamento, com as conclusões a que cheguei, acreditando estar con
tribuindo para melhor reflexão sobre matéria de tamanha relevãn· 
cia e complexidade, consciente de que estou cumprindo o meu de
ver em traduzir. também. o pensamento do povo sergipano, que 
represento co Senado da RepUblica. e. como brasileiro. não me 
omitir. perante o julgamento da História, em me aliar àqueles que. 
no_ esrudo de melhores alternativas para a nação brasileira. defen
dem o que julgam ser do interesse nacional. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado.__ _ 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) . Concedo a pala· 

vra ao Senador Gilvam Borges. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Seriador Eduardo Supücy. que t.erit. 50 

minutos. até ~ 18h4lmin. quando se dará por encerrada esta ses-
são. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o ,.. 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. estaremos votando, dentro de instantes. o projeto 
!Je resolução que trará novas normas sobre a tramitação do Oiça
meDl.o da União. Essas normas dispõem sobre a Comissão Mista 
Permanente a que se refere o § lo do art. 166 da Constiruição Fe
_deral. sobre a tramitação das matérias a que se refere o mesnl6 ar~ 
tigo. ou seja, matérias como a Lei de Diretrizes Orçamentári_~. o 
Plano Plurianual cie Investimentos e a Lei Orçamentária propria. 
mente dita. 

Tarda já a defmição. mas. feli2mente houve o entendimento 
por parte de todos os Líderes. E importante registrar que. na ma
nhã de ontem. foi instalada a nova Comissão Mista do Orçamento 
e eleito o seu novo Presidente, Senador Renan Calbeiros. Desejo 
aqui cumprimentá-lo, c_erto de que estará à altura da missão, extre
mamente importante, de realizar um trabalho que. sobretudo. leve 
em conta as recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que examinou os problemas decorrentes do Orçamento da União. 

Gostaria: qUe essa· COi:iiissão Mista do Orçamento levasse 
em conta propósitos como, por exemplO. os que constam do proje
to de lei apresentado pelo Senador Pedro Simon. porque tem o 
sentido de se garantir maior participação da sociedade brasileira na 
elaboração e nas decisões do Orçamento. 

Salientaria ainda que na direção daquilo que prop.1gna o Se
nador Pedro Simon. esi.á no art. 17 que "a Comissão Mista de Pla
nos,-Orçamentos Públicos e Fiscalização realizará audiências pú
blicas Lllnto com autorid.a:_des de ootros poderes quanto com entida
des representativas da sociedade que possam contribuir para o de· 
bate e o aprimoramento dos projetes do Plano Plurianual. da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. bem 
como durante o acompanhamento da sua execução". 

Sr. Presidente, no exame da propasta orçamentária verifi
quei alguns dados relativos, por exempb, ao Poder Judiciário. O 
Poder Judiciário faz uma previsão de gastos com investimentos. 
em 1996, da ordem de R$258.000.CXX),OO (chlzentos e cinquenta e 
oito milhões de reais). Desse total. conforme salienta o Jornal O 
Globo, boje. R$l0!.000.(X)(),()() (cento e um milhões- de reais) de
verão ser aplicados em obras. 
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Os valores a serem pagos por metro quadrado têm uma va
riação de_ mais de cinco vezes de um tribunal para ootro, enquanto 
isso o preço d_os materiais de construção e de mão-de-obra no Bra· 
sil não têm sofrido variã.Ção desse porte, em especial, neste ano em 
que se conseguiu maior estabilização dos preços. 

O Tril::~mal Regional do Trabalho de São Paulo, por ex em· 
pio, pretende aplicar na consuução da sua sede RS 18,8 milhões; o 
TriOOnal Superior do Trabalho prevê gastos de RS 16 milhões. En
genheiros civis consultados, considerando -os valores que o senriço 
público tem gasto em suas obras, não acreditam que com estes re
cursos possam os triOOnais construir seus prédios. Além do mais. a 
diferença entre os valores de metro quadrado de cada tribunal nos 
parece demasiadamente díspare. Seria natural, diante de uma situa· 
ção como esta, que solicitássemos o comparecimento dos respon· 
sáveis pelos organismos citados para explicar. pernnte a Comissão 
Mista de Orçamento, as razões pelas quais estão se registrando es
sas disparidades. 

Outro exemplO. refere-se aos Valores dos vales- refeições: 
R$ 8 ,50, no Tribunal Regiohal Eleitoral do Distrito Federal, e R$ 
22.50, no Tribunal Regíoilal do Espiriti:i Santo. Há, também. valo
res que variam JDUito para a assistência médica, para va.!e tranS{X'f· 
te. Há uma grande variedade de um órgão para outro. E de funda· 
mental importância que em todos os órgãos dos Três Poderes haja 
a disposição para se dar explicações claras sobre a nawreza dos 
gastos. 

O art. 21. que regulamenta os prazos deste Projeto de Reso
lução que estamos para votar daqui a i.ostantes, na sessão do Con
gresso NacionaL prevê no inciso ll, do Projeto de Lei Orçamentá
ria AnuaL prazos do seguinte tipo: a -tralliitilção das proposições 
referidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes prazos: 

"Projeto de Lei Orçamentária Anual ~ até cinco 
dias para ,publicação e distribuição em avulsos a partir 
do recebimento. 

Até 14 dias para realização de audiências públicas 
a partir da distribuição ·dos avulsos. 

Até sete dias para apresentação na comissão, pu· 
blicação e distribuiçào do par= ~liminar a partir do 
encenamento das audiências públicas." . 

Refere~se. ainda, a outros prazo!>. Vale dizer que teremos, a 
partir da publicação dos avulsos, 14 dias de prnzo para a realim
ção de audiências públicas, levando em coota que essa lei será vo
tada no dia de hoje. Certamenle, leremo.ça oportunidade. pelo me
nos assim entendo, para a realização de audiéncias públicas. E será-
importante podermos ter todos esses esclarecimentos a nível da 
Comissão Mista Penna.nente, que eiiopefO venha cumprir todos os 
prazos previstos. Dessa fomia, até o dia 15 de dezembro pr6ximo 
teremos coocluido a apreciação, anAlise e votaÇão do Orçamento. 

Esperamos que, após as experiências traumáticas havidas na 
última legislatura:, acerca dessa matéria, possa o Congresso Nacio
nal dar o exemplo no que diz respeito à fODllll de aprovar o Orça
mento da União, ac·oinpanbar a sua execuçio e realização, com um 
sentido de grande participação e traDSplllência perante a população 
brasileirn. 

Qualquer reforma tnbutária que venha a ser votada precisa 
levar em conta que só há sentido em ~dar recursos perante a 
pop.1lação. na medida. em que os gastos realizados com os recur
sos do povo sejam plenamente justificados e. segundo critérios de 
prioridades, façam total sentidn. 

O Sr. Lúcio Alcântara . Permite.. me V. Ex • um aparte. no
bre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex', nobre Sena
dor Lúcio Alcântara. 

O Sr. LUcio Alcântara · Serei breve, Senador. Gostaria 
apenas de dizer que. como V. Ex•. es-tou também muito oonteme 
com a aprovaçãv !.fUe deverá acontecer. loSo mais. da ResolUção 
0° 4, que estabelece novos procedimentos para o funciocamento 
da Comis.:~o Mista de Orçamento. Fui. inclusive, indicado pelo 
Líder do meu Partido para integrar a Comissão, cbeguei até a con
versar com V. Ex• a esse respeito. E só iria me integrar à Comis
são se bouvesse a aprovação dessas novas normas que dão muito 
mais segurança ao exercício do nosso trabalho na Comissão. Esse 
é um acontecimento que devemos celebrar como uma conquista 
do Parlamento. em direção a uma melbor transparência dos nossos 
trabalhos. em uma peça da maior importância. 6 "Orçamento. Acre
dito que o Congresso rem que dar cada vez maior valor. sem pre· 
juízo de outros trabalhos que lenha a seu cargo. na elaboração e no 
acompanhamento da discussão do orçamento. Penso até que essa 
matéria de fiscali.zação está mal distriOOída aqui no Congresso. Há 
uma Comissão de Fiscalizaç.io na _Câmara e outra no Senado. Há 
também a nossa Comissão Mista de Orçamento e de Planos e Fis
calização também. Essas atribuições não estão bem defmidas e não 
estão sendo exercitadas, a meu juízo. com o rigor e com a intensi· 
dade que é de se esperar e de se cobrar do Congresso. Por último. 
V. Ex• chamou a atenção para algo, não quero de maneira alguma 
protelar a aprovação da res_olução. Na verdade, esses prazos para 
audiência já estariam sendo contados a partir da publicação do 
avulso, que já ocorreu. No entanto, a resolução só vai ser aprovada 
logo mais pelo Congresso. V. EX_•, se não me engano. ao citar o ar· 
tigo, falou em quinze dias. 

O SR. EDUARDO SUPLICY M Permita~me, estou solici
tando à Secretaria da Mesa que nos informe o -dia em que fOi--pu~ 
blicado o avulso, para justamente esclarecer esse ponto. 

O Sr. Lúcio Alcântara· Nesse caso, talvez.. poderemos fa~ 
zer a correção, durante a votação, para que depois não se alegue 
que o prazo já passou. Não gostaria e não me sentiria muito cons
trangido em ver a(juelas cenas do passado, em que se votava o Or
çamemo na última bora, sem a devida documentação para conhe
cimento com o mínimo - ~o digo com o máximo . de profundida
de da matéria. V. Ex_• também integra a Comissão de OrçamenlO. 
Temos uma missão muito imp::ntanle, que é a de mostrarmos que 
realmente essa Comissão pode cumprir os prazos. pode atender ao 
princípio da publicidade dos nossos trabalhos e votar uma peça a 
melhor possível. naOJral.mente dentro das nossas limitações. mes
mo as decorrentes da nossa condição humana. Mas eu não gostaria 
que se alegasse que não haverá ten:JIX' para audiência devido ao 
fato de o prazo~ já ter decorrido a partir da publicação do avulso. 
Por ootro lado · especificamente em relação aos c_omentários de V. 
Exa sobre a prop:>sta do Judiciário -. penso que também na SE
PLAN deveria bavet: o exame desses aspectos, aspectos que tratam 
de alguns padrões. E claro que. por exemplo, uma construção em 
Rondônia deve ter um cuslO- diferente da de São Paulo, ru uma 
construção no Acre tem um custo diferente da de Fortaleza. O cus
to da construção depende também da narnreza do acabamento e de 
uma série de fatores. Mas deve haver uma faixa. Penso que esse 
primeiro exame deveria ser feito no órgão encarregado de cón:ipa
tibilizar, de elaborar o Orçamento. Essa já seria uma prinie:iia t:ría
gem. Talvez., possamos, para o ano. inserir esse aspecto na LOO. 
estabelecer que haverá um exame prévio quanto a quantitativos re
ferentes a obras numa primeira triagem por parte dã Secretaria de 
Planejamento. Poder-se-la até elaborar tabelas que permitam uma 
certa padronização na elaboração do Orçamento. Isso não é capitis 
di.minutio para Poder nenhum. Isso não significa interferência em 
nenhum Poder. Se eu pertencesse ao Judiciário. até ficaria satisfei
to com isso, porque é uma segurança maior pan os responsáveis 
pela execução orçamentária e pela realização dessas obras. Então. 
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Senador Suplicy, eu quero apenas me congrnrular com V. Ex• pela 
oporwnidade do pronunciamento. esclarecer essa questão do prazo 
em relação à publicação do avulso e esperar que realmente a co
missão cumpra o seu papei da melhor maneira possível. 

O SR. EDUARDO ~"UPLICY · Agradeço o aparte. Sena· 
dor Lúcio Alcântara. A Presidência pode esclarea:r a questão rela~ 
tiva à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) · A mensagem que 
fixa a receita e as-despesas da União para o exercício de 19% mais 
o Plano Plurianual para o período de 1996 a 1999 foram lidos nes· 
te plenário no dia l 0 de setembro. publicados a 2 de setembro e em 
seguida distribuídos aos gabinetes dos Srs. Senadores. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY · Em que dia foi feita a dis· 
tribuição dos avulsos? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tilma) · foi ontem. após a 
eleição do Presidente da. Comissão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY. Ontem. apóo a eleição do 
Presidente. Portanto, aprovada esta lei, nós teremos 1~ dias, a con· 
tarde ontem. · 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma) · Se V. Ea' me per· 
mite esclarecer. a assessoria da Mesa infoimá que. se for aprovada 
a resolução hoje, será estabelecido um liovo calendário fixando os 
prazos, o que atenderá plenamente ao Senador Lúcio Alcântara e a 
v. e.x·. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Foi ótimO ter sido levanta
do esse ponto pelo Senador Lúcio Alcântara. É uma maneira de 
a visarmos a todos os Deputados e Senadores interessados em pro
por emendas quem deve ser ouvido em audiências p.lblicas para 
que faça.DliS;Oia as sugestões, na linha daquela proposição do Se
nador Pedro Simon de ouvir segmentos da sociedade em audiên
cias públicas sobre o conteúdo do orçamento. Eu mesmo vou pre
·parar sugestões. 

Todos nós aqui podemos preparar sugestões e encaminhá
las. porque o prazo passará a fluir a partir de boje. De maneira que 
aqueles que tiverem sugestões deverão encaminhá-las ao Presiden
te Renan Calbeiros para que seja feito o calendário das audiências. 
Gostaria dizer de quão importante é a p.~blicidade. É bem verdade 
que ·as pessoas. se pudessem. prefeririam não pagar impostos, mas 
a propensão das pessoas contribuírem com rerursos parà o Poder 
PUblico certamente é tão maior quãa mellior for _o escla.recimento. 
quão melhor for a justificaúva- dõS gastos que s.ão realizados. 
Quanto mais atendidos forem os objetivos de procura da eqüidade. 
da justiça. da realização de obras que façam sentido e que trnnsfor
mem recursos privados em bens p.íblicos de,grande aceitação po
pular, mais facilmente se contribuirá para .a, realização desses in-
vestimentos. . . __ . . 

Então, o processo de dai transparência. publicidade ao con· 
teúdo dos gastos p.íblicos, justificando cada tipo de gastos contri· 
buirá certamente para que tenhamos o setor pUbtioo da economia 
visto com melhores olhos pela população brasileira. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Para concluirmos o pronuncia· 
mento de V. Ex•. quero dizer que o Senador Beni V eras, nosso co
lega; quando esteve à frente do Ministério do Planejamento. teve 
uma iniciativa altamente louvável. infeliz:rien~ descontinuada. 
Nós, da Comissão de Orçainento. devemos também es.t,a.belecer aJ. 
gum procedimento que determine ao Executivo, dentro desse prin· 
cípio da publicidade, da ampla divulgação, do cOnhecimento, imi
tar a iniciativa do nobre Senador. S. Ex• pretendeu implantar ter
minais de computador localizados também aqui no Congresso, que 
permitissem a qualquer um do povo ter informaçi5es sobre o orça
mento. que é um direito do cidadão. Quanto mais o ·orçamento for 
acompanhado, vigiado. conhecido. mais segurança vamos ter de 
que ele realmente estará obedecendo àqueles princípios gerais que 

devem formar a boa elaboração e execução do orçamento. Deve
mos adotar algum tipo de resolução que determine a ímplantação 
de postos públicos em determinados locais que permitam o acesso 
do cidadão, facilitando que ele tenha conhecimento da execução 
orçamentária. não s6 eril Brasília mas também onde for possível. 
em São Paulo e nas capitais. Hoje vivemos no mundo da informá
tica, e isso é cada vez ma_is viável. 

O SR. EDUARi>O-SUPLICY. Isso irá evitar que o Ml· 
nistro do Planejamento, José Serra. tenbª' que a todo instante ficar 
dando explicações. Se vierem automaticamente para o Congresso 
Nacional e opinião piblica. S. Ex• só precisará aqui comparecer 
para esclarecer outros detalhes que não estes. 

Agradeço o apane do nobre Senador. Muito obrigado~ Sr. 
Presidente. --

0 SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) . De acordo <:<)m ,, 
art. 17. § 1°, o Senador só pOOerá usar da palavra mais de duas ve
zes JXU" semana se não houver outro orador inscnto que pretenda 
ocupar a tribuna. 

Concedo a palavra à nobre Senadora 1\1arina Silva (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) . O Sr. Senador 

Odacir Soares enviou díscurso à Mesa para ser publicado na forma. 
do disposto no art. 203 do Regimento lnterno. 

S.. Ex• será atendido. 
O SR. ODACIR SOARES {PFL-RO). Sr. Presidenti. Sr's 

e Srs. Senadores, transcorreu, no dia 30 de julho do ano em curso. 
. _o 33° aniversário do Lyons Clube Porto Velho-Centro~ _ 

Com efeito~-tendo sido fundado em 30'07/62. o Lyons Clu
be de Porto Velho acabou por se transformar em célula nláter. 
responsável pela expansão do leonismo rondoniense. 

Essa efeméride, por ter ocorrido em periodo de recesso par
lamenlar, só hoje ~ganl}a 9 ensejo de ser devida e formalmente re
gisttada. nesta Casa. E o que, agora. faço, Sr. Presidente. com a 
maior satisfação. pelo elevado conceito que esse benéfico Clube 
de Serviço granjeoo. juntO a mim, pessoalmente. como junto a 
toda a sociedade rondoniense. 

Na verdade. não limit~do suas atividades à busca exclusi
va do lazer e do bem-estar de seus associados, antes pelo contrá
P'?· timbrando em extroverter sua ação. em favor do crescimento 
da comunidade em que se inse~. à busca de solução para os-pro
blemas que a afligem. e participando, em todas as frentes. ·d.os es
forços coletivos para promovê-la e desenvolvê-la. o Lyons Clube 
é, efetivamente, dessas entidades que existem para fazer servindo, 
e parn servir fazendo ~ progresso crescente das comunidades e_ das 
pessoas a ele integradas. 

Por reconhecer tudo isso, e por identificar todas essas Virru
des beneficentes no Lyons Clube Porto Velho-Centro. é que_hoJe 
requeiro,- Sr. Presidente. que conste dos Anais desta Casa o meu 
voto de congratulações ao Lyons Clube Porto Velho-Centro e a 
seus dinâmicos associados pelos trinta anos de fecunda prestação 
de serviços à sociedade rondoniense. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma). Não há mais ora
dores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que hoje, às dezenove horas. 
haverá sessão do Congresso NacionaL -

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) . Nada mais h-aven
do a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos. designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 106.DE 1995-COMP.LEMENTAR 

(Em regime de urgência,. nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Dfficussão, erii turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
!06, de 1995- Complementar (n° 47/95- Complementar. na Casa 
de origem). que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral. a f!Dl 
de permitir a ação rescí;ória em casO-s de inelegiOilidade. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

~2--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N° 103. DE 1995 

(Em r-egime de· urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

OisctiSSão. em turno único, do Projeto de Decreto Legtslati
vo 0° 103, de 1995 (n° 154/95. na Câmara dos Deputados). que 
aprova os atas bilaterais celebrados entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alema
nha. em Brasília., em 6 de abril de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exterio· 
res e Defesa Nacional) 

-3-

MENSAGEM N" 297. DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 3~ b, do Regimento Interno) 

Mensagem 0° 297, de 1995 (n° 949/95, na origem), airã.vés 
da qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do 
Senado Federal proposta de antecipação de entrega das garantias 
necessárias à cobertura de 100% do principal e 12 meses de juros 
dos Bõnus ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financia
mento de 1992. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô~ 
micos) 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 39. DE 1995 

Discussão. em primeíro turno. da Proposta- de Emenda à Constitui· 
ção n°39. de 1995 (n° 6/95, na Câmara dos Deputãdos). de ulícia. 
tiva do Presidente da República. que altera o§ 1° do artigo 177 da 

Constituição Federal. tendo 

Pãrecer. sob 0° 507. de 1995, da COmissão 
- de Constituição. Justiça e Cidadania? favorâvel com 

correções formais, em obediência à técnica legislativa. 
(Terceiro-dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está encerrada a 

sessão. 
(úvan.ra-s~ a sessão às J8h28minJ 

Ata da 1458 Sessão Deliberativa.Ordinária em 
14 de setembro de 1995 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 
Presidência dos Srs. Jos·é Sarney, Ney Suassuna e Jefferson Peres 

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

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos V alladares- Artur da Távola- Bello Parga- Beni V eras
Bernardo Cabral- Carlos Bezerra -Carlos Patrocinio- Darcy Ri
beiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Epitá· 
cío Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Femaudo 
Bezerra- Flaviano Melo- Francelina PereU:a- Geraldo_Melo
Gerson Cama. ta - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barba.Ibo -

Jefferson Peres - João França- João Rocha -: Joel de Hollaoda -
Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - José Bian_ç:o José Agripino
José Alves - José Eduardo Outra - José ~ogaça_- José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Sarney Laura Campos -
Levy Días- Lucidio PorteUa_- Lúcio Alcânta:ra - Luiz Alberto de 
Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Onofre Quinan - OS:mar Dias Pedro Piva - Pedro Si
mon- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha Sérgio Machado Teotónio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck.Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A liS!.a de p,.-sen· 
ça acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimentai: dec!aro ãberb. a sessãO. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lo Secretário em ~xen::ício, Senador Jefferson Peres. 

proced~ à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERN'559,DE 1995 

Da Comissão de Cons~ição, Justiça e Cida. 
dania, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 75195, que 
"extingue disposições legais que asseguram a prisão 
especial". 

Relator: Senador Romeu Tuma 
Trata·se do Projeto de Lei do Senado n° 75/95 que visa re

vogar "o arL -295 e seus incisos e o art 437 do Decret~Lei n° 
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3.689. de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); a Lei 
n°799,de l 0 de setembro de 1949; a Lei 0°2.860, de 31 de agosto 
de I956;a Lei n•3.181,de 11 depnbode 1957; a Lei n•3.998. de 
29 de novembro de 1961; o art. 66 e respectivo parágrafo único da 
Lei n• 5.250. de 9 de feveroiro de 1967 e demais _disposições em 
contrário;todas referentes ao direito de prisão especial". 

Saliente~se, de início, que dentre as disposições ciladas, 
destaca-se a Lei n° 3.998, de 15 de dezembro de 1961, que foge 
totalmeme do te~ da prisão especial, pois lrata. simplesti'IeD.te da 
insti.OJição da- Fundação Univen:idade de Brasília. Constitui um 
equívoco a inserção dessa lei no bojo deste projeto, cio encontran
do apoio na ~spec-tiva justificaçlo. 

Os demais preceitos relacioo.am-se com o direito à prisão 
especial conferido a determinadas categorias sociais, guardando 
pertinência com tcxlo o projeto. __ - _ 

No prazo regimental não foram oferecidas emendas à pro-: 
posi~. 

E o relatório. 

VoiD 

No presente projeto, tenta-se revogar o direito à priSãO es
pecial, fundamenlando-se oo postulado constimcional de que to
dos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer narureza. 
Supõe o ilustre Senador Eduardo Suplicy que, "roscando revogar 
a regalia da prisão especial estabelecida em 'diplomas injJStos'", 
seja "adotada, aqui a polémica concepção -do 'direito justo oo inM 
justo'. sendo csle último aquele estabelecido pelo Poder Legislati· 
v o com conseqüências juridícas, distintas dos seus 'antecedentes 
substancialmente iguais', ou seja, como ato conflitante com· os 
princípios universais da Justiça e do DireitO Nanxral". 

VerificaMse tratarMse de uma questão de pexcepção do siste
. ma pena.l dentro do sistema social, pelo qual se reconhecem igual
mente os direit ?S de t<xios os cidadãos. 

Cabe assinalar. inicialmente, que o tema da igualdade do 
bomem não é recente. atravessa o tempo c.omo preocupação per
manente para o aperfeiçoamento do direito e obtenção de uma so
ciedade justa. 

A proclamação fática do princípio da igualdade ·de todos 
perante a lei remonta da época da R~v_olução Francesa, que proje
tou este principio como pedra de toque da espinba dorsal do Esta
do Moderno. que passou a estrururar sob o mo4elo fi!ID.ado a par
tir do reconhecimento de garantias e direitos individuais. 

Nossas Constituições sempre aôotaram o princípio da igual
dade. tendo s_ido c.on:teJnplado. ainda que, (ormalmente. desde a 
Carta Imperial. em t 824. A Constifuíçáó âe 1988 focaliza a igual
dade com(') principio determinante do sistem_a normativo funda
mental. 

Em estudos sohre o tema. Celso Antôn.ío Bandeira de Mello 
eDSi.na que a adoção do princípio c-.onstitucional da igualdade no 
sistema jurídico não extingue os critérios diferenciadores das pes
soas e siruações por elaJõ v1vidas. desde que a norma abranja uma 
categoria de pessoas ou uma pessoa futura indeterminada, haja 
uma correlação lógica entre o fator de -descrímen e a desigualdade 
de tratamento ootorgada. e que tal correlação coadune com inte
resses prestigiados na Constiwição. (Conteúdo Jurídico do Princi
pio ds l_gualdsde. São Paulo. Ed. Malho.iro>. 3' ed.. 1993). 

E de ressaltar que o dever de justiÇa é fundamental. uma 
vez que vincula, na maioria dos casos, cidadãos em geral. não re
querendo ates voluntários que os façam comprometer-se com ela. 
Por oulro lado, o principio de eqüidade s6 vincula aqueles que 
avançaram seus objetívos dentro do sistema social, pois estão pro
pensos a adquirir mais obrigações. a desempenhar ações que resul-

tem um maior bem para os demais, sendo, conseqüentemente, vin
culados ainda mais a um esquema justo. 

Ficou célebre a passagem da "Oração aos Moços" de Ruy 
Barbosa, segundo a qual "a regra de igualdade não consiste senão 
em aquinboar desigualmente os desiguais, na medida em que se 
desigualam. Nessa designaldsde social, propoo::iooads à desigual
dade natural, f que se acha a verdadeira lei da igualdade ( ... )Mas 
se a sociedade não }XXie igualar os que a nao.ueza criou desiguais, 
cada um. nos limites de sua energia natural. pode reagir sobre as 
desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança". 
(in Rocha. Carmen Lúcia Annmes. O Princípio ConstituCional 
da Igualdade, Ed. Lê, Belo Horizoote. 1990. p. 16). 

Demais disso, como assevera John Rauls. a distribuição na
tural das pessoas numa detemllnada cla.sse social oào é justa nem 
I.O}:lsta. Tal fato é meramente natural. o que pode ser justo_~ mM
justo é o modo pelo qual as instituições ajam em relação a eles. O 
sistema social nãO Se apresenta OOq:te uma ordem imutável coloca
da além do codrole do homem e sim como padrão de ação buma
n.a. (Uma Teoria da Justiça. Ed. Universidade de Brasília. 1981. 
p.m . . 

Pelo principio da igualdade, mudamos estruturas sociais, 
transformamos o aparato estatal e a conWta. política do grupo so
cial. de modo que a pluralidade humana se iguale em condições e 
oportunidades e a igualização seja a forma de respeito às diferen
ças. 

Sem dúvidas que a igualdade constitucional é mais que uma 
expressão do direito, é um modo justo de se viver em sociedade. 
Por isso aspira-se a uma igualdade que oão frustre as desigualdaM 

... des que semeiam a riqueza humana da sociedade plural, e deseja
se uma desigualdade que não impeça o bomem de ser digno em 
sua existência e feliz no seu destino • 

Enfrm. essas observações visam contribuir para o entendi; 
mento do sistema penal, sob a 6tica do funcionalismo sistêmico. E 
preciso neutralizar o máximo possível a perturbação que a inter-

,-.!. ;,, 1~ •• i .. :-:a p,·.~.;a l·ausar ao indivíduo. amparando-se na 
t.·, n.;;tnL:J<,:.=:.o fl'dcral. fue'ndo prevalecer seus princípios na busca 
J~· .:;.._;[u\·.._"\::-. ~·cais. Deve-se construir garantias fundadas nos-direi
h'~ humanos. para se-_ eviuu:em males piores em uma socie-dade 
igualitária. que podem desdobrar-se em crise social e institucional. • 

Ao !!arantir às várias categorias sociais relevantes o direito 
tW ~~ri~ào ;sçecial. inobstanr.e este aiDda seja assegurado somente 
alt' J. ~·\'ndenaçào defmitiva, alcança-se um mecanismo real e efeti~ 
\ ll J' JJJ. Sl)lu~·ão de conflítos. reduzindo OS níveis de violênCíã,_saJ
'. a.uU~) mu1tas vídas huma.nas e evitando muita dor inútil. Ademais. 
a ..''iptX!:lii.z..aç.ão das prisões. também após o trânsito em julgado. 
p.~de ser uma resposta à violêocía crescente. pois impediria a ma
aipula~·ãt) dos presos comuns pelas mentes intelectuais. o que tem. 
J.w::llme-nte: t'crroído todo o sistema penal com o chamado crime 
,-..n:.anit.ado, o crime inteligente. 

M <:ürnPie. põr Conseguinte-. inferir que o instituco da prisão 
c~r.:l.'Jat ~ o rccoobecimento do conteúdo jurfdico do principio da 
1gu:.ddadc. vin~.-uiado à consciência da necessidade de valorização 
Já vida. de nossa sobrevivência cow.unitária e de preservação da 
segurança pública. - _-

Isto posto. opiDamos pela rejeição do Projeto de Lei do Se
nado u"75i95, porquanto fere os ínteresses prestigiados conslitu
,:ionalmente. imprescindíveis à construção de uma sociedade_üvre, 
jusLl e solidária. 

Sala das Comissões. 13 de setembro de 1995.- Íris Rezen· 
de, Presidente - Romeu Tuma, Relator - Epitácio Cafeteira, 
( ~·.::ncido) - José lgoácio - Bernardo Cabi-al - José Eduardo 
Outra (vencido}- Roberto Requião- Pedro Simon (veDC:ido)-
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José Fogaça- Josaphat Marinho- Edison Lobão- Ramez Te
bct - Lúcio Alcântara. 

PARECERN'560,DE 1995 

Da Comissão de Constituição Justiça e Cida· 
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 89, de 
1995 ( o0 4.108193 na Casa de origem de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe Sõbt-e-o Conselho Nacio
nal de Ciência e Tecnologia. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Histórico 

Tra:ta-.Se de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, 
dispondo sobre o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. ór
gão de assessm ... menlO superior do Presidente da Replblica para a 
formulação- e implementação da política iiãCJOD.a.l de desenvolvi
mento científico e tecnológico. 

O Projeto estebelece ás competências do Cotise!ho Nacio
nal de Ciência e T ecriologia para propor a pOlítíca de Ciência ·e
Teccológia, para efettfar avaliações relativas à execução dessa po
litica. para planos, metas e prioridades de governo para o setor e 
pata opinar sobre propostas ou programas que possam causar im
p~cto à política nacional de desenvolvimento científico e tecnoló-
gtco. 

No que se refere à composição do Conselho, o Projeto este
helece a participação dos Ministros de Estado da Ciência e Tecno
logia: do Planejamento e Orçamento; das Relações Exteriores; da 
Fazenda; da Educação e do Desporto do Estado Maior das Forças 
Annadas, e o do Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidên
~ia da República. Por- parte da sociedade civil participam sete rep
resentantes da República. Por parte da sociedade civil, participam 
sete representantes de produtores e usuários da ciência e tecnolo
gia. nomeados pelo Presidente da República. com mandato de 3 
ar.os. 

O Projet.o dispõe ainda sobre normas gerais de fun<.:ioca· 
mente do Conselho. tais como sua convocação pelo Presidente da 
República. a ausência de remuneraçã9 de seus membros. as formas 
de suplência no caso de impedimento dos merDbros titulares. a 
possibilidade de _convocação de outros Ministros de Estado e per· 
sonalidades para as reuniões do Conselho e a perspectiva de cons
tin.Jição de comissões de trabalho temáticas setoriaís. 

Finalmente, o Projeto estabelece o eÚrcício da Secretana 
do Conselho pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e preVê a 
proposição de normas regulamentares pelo fvfin.istro de Estado da 
Ciência e Tecnologia, submetidas à aprovação do Presidente da 
República 

A matéria chega ao Senado Federal após ser aprovada na 
Câmara dos Deputados. onde recebeu pareceres da Comissão de 
Ciência e Tecnologia. Comunicações e Informática. da Comissão 
de Trabalho. de Administração e de Serviço PúbLico e da Comis
são de Cocstitu ição e Justiça e de Redaç.ão. 

No Senado, o Projeto foi -distribuído a esta Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, a fim de receber parecer quanto 
ao seu mérito. 

fi- Voto do Relator 

Temos assistido. preocupados. à angustiante situação em 
que se encontra o setor de ciência e tecnologia brasileiro. A des
peito de esforços do atual governo no sentido de reverter esse qua
dro. os recursos destinados ao desenvolvimento científico e terno-

lógico do País ainda se enc_ontram longe de atender às mínimas ne
cessidades de uma nação que aspíra ao desenvolvimento. 

Lamentavelmente. em muitos segmentos da sociedade bra
sileira, o setor de ciência e tecnologia é ainda visto como um gueto 
de cientistas dissociados de qualquer preocupação de ordem social 
e pouco imbuídos de empenho para a utilização de seu cochecí· 
mente para a solução das grandes mazelas do País. Essa visão tem 
levado a um contínuo isolamento da comunidade cientifica. que 
não tem conseguido fazer chegar à sociedade, aos formuladores de 
políticas públicas e aos tomadores de decisão a iDlJX)rtância de 
suas ações no processo de desenvolvimento da Nação. Esse isola
mento manifesta~ se. também, em áreas significativas do Poder Pú
blico, que não têm percebido com clareza a expressiva importin
cia da política científica e tecnológica para o sucesso de políticas 
setoriais diversas como as de edu.cação. agricultura. meio am.bien· 
te, indústria e comércio, saúde, entre outras. 

Nesse conJ.exto, o Projeto ~pauta. ao subordinar o Conse
lho Nacional de Ciência e Tecnologia à estrutura da Presidência da 
Repíblica permite que o Conselho venha a efetivamente cOnsti
lllír-se em 'órgão superior de formulação das políticas nacionais 
de desenvolvimento científico e tecnológico', o que não conseguiu 
em suas versões anteriores, quando esteve ligado ao Conselho Na· 
cional de Desenvolvimento Cielllífico e Tecnológico- CNPq. e ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

__ A composição proposta para o Cooselho acertadamente su
gere-Um núniefu reduzido de participantes. o que diminui a possi
bilidade de ineficácia de que se reveste grande parte dos vários 
conselhos espalhados na órbita do Poder Público. Segundo a expo

... sição de motivos do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o 
Consellio deve incorporar na sua constituição os Ministros respon
sáveis por pastas 'intimamente relacionadas com as ques[ê)es de 
ciência e tecnologia', além de representantes acadêmicos e empre
sariais, produtore.s e usuários do coobecimento científico e tecno
lógico. 

Entendemos ser absolutamente adequada a participação da 
sociedade civil, por meio .de representantes dos setores mais dire
tamente ligados à política de ciência e tecnologia e concordamos 

com a paridade dos representantes governamentais e não-governa
mentais. 

Há que se destacar, ainda, que o Projeto admite a coovoca~ 
ção de qualquer dos outros Ministros: do Governo, bem como de 
especialistas, de conformidade com as necessidades que se a~ 
sentem. Isso é especialmellf.e importante quando se reconhec:e que 
outras pastas do Governo possuem efevado nível de iDt.eraçãO Com 
a política científica e tecnológica. Um exemplo que se destaca é o 
l\1.inistério da Agriculwra, onde sua unidade de pesquisa., a Elllpl'e
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, dispend<u 
recursos no período enlre !980 e 1993 próximos aos dispendldos 
pelo CNYq, principal agência brasile!ra de fomento ao desenvolvi
mento científico e tecnológico. Da mesma fOIDll., outros Ministé
rios como o da Saúde e_o da Indústria e Comércio nio s6 apresen
tam atividades de desenvolvimento tecnológico como também sio 
altamente dependentes. para a consecução de seus objetivos, dos 
esforços naciooais em Ciência e Tecnologia. Em nome da manu
tenção de um Conselho com mímero limitado de membros, porém. 
resistimos à tentação de ampliá-lo e optamos por manter a ~
ta orig:ínal. 

Por todo o exposto, consideramos que a aprovaçio do Pro
jeto de Lei da Câmara n• 89, de 1995, é de n:levante importincia 
para o aperfeiçoamento da política cientifica e tecnológica bmsi
leira. Ademais. o Projeto não fere os princípios da constitnciom.J.i. 



236 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

dade, juÍidicidade e OOa técnica legislativa. razio pela qual somos 
pela sua aprovação nos termos em que se ellCOiltra.. 

Sala das ComisSões, 13 de setembro de !995. - frio Re
zeodt; PresideDte - Lúcio Ak:âDtara, Relata- - José lgDíldo -
José E. Outra- (d restrição)- Jooapbat Marinho- Bernardo 
Cabral - Epitíicio Cafeteira - Jooé Fogaça - Roberto Requiio 
- Ramez Tebet - Pedro Simon - Romeu Tuma - EdiiiDn Lo-
bão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O expediente lido 
vai ã plb!icação. 

Sobre a mesa. oficio que será lido Sr. 1" Secrethio em_~~er~ 
cício. -Seoador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

OF.STST. GDG. G'.r-1'57495. 

Brasflia.DF, 11 de SC1<mbro de 1995 

Exm0 Sr. 
Dr. José Samey 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
BRASÍLIA - DF 

Seobor Senada:, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.• pam solicitar a devo

lução a este Tribunal do PLC 93/95, PL o• 4.235-A, de 1993, na 
origem. que altera a Lei D0 8.432. de ll..o6~92. ~ ~fmir ~ 
jurisdições das Juntas de Coocilioçio e jllpmeniO nas Regiõeo da 
Justiça do Trabalho e dá outtas provid&K:ia.s. em virtude da neces
sidade do reexam.e e atualizaçio da proposta comubstanciada no 
aludido projeiO de lei. 

Nesta oportunidade reitero a V. _Ex• protestos de estima e 
aístinta consideração. - Jooé Nuricaba da Costa e SDva, MinD
tro Presidente do Tril::uoal Superior do Trabdbo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasiiUD.O) - O oficio lido ....t 
anexado ao processado do Proje<o de Lei da C1mara n• 93, de 
1995, e posteriormente inciuido na Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Pen:s. 

É lido o seguÍDte 

REQUERIMENTO W 1.192, DE 1995 

Seobor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 210, n° 2 do Regimento ln

lemo, a. transcrição nos Anais do Senado, dp àrtigo intitulado "Fi
nanças em ordem" publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edi
ção do dia 29 de agosto de 1995, de autoria c_!~ _S:enhor_ Cel59 Pitta. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995. - Senador Gil
berto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - De acordo com o 
art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será submeti-
do ao exame da Comissão Diretora.. -

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr, l 0 Secretário 
em exercido, Senador Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1995 

Veda as operações de crédito ll!i.a União, de suas 
autarquias, inclusive Banco Central do Brasil, e de-
mad entidades controladas pelo pod~r público fede-
ral, que impliquem a assunção de dividas de institui
ções financeiras públicas e privadas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Sio vedadas as operações de crédito da União, de 

suas auwquias, inclusive o Banco Ceill.Ial do Brasil. e detnais en
tidades COlltroladas pelo poder público federal, que direta ou indi
reta.mcnte impliquem a assunção de dívidas sob responsabilidade 
de instituições fmanceiras públicas e privadas. 

Parágrafo único._ O disposlD neste artigo aplica-se. também, 
à. concessão de garantias. 

Art. zo Excetuam-se dos impedimentos estabelecidos nesta 
Resohlçio as operações de redesconto e empréstimo realizadas 
pelo Banco central do Brasil no estrito exercício de suas c~pe
t!ncias legais. . . 

Art. 3° Esta resolução entra em vtgor na dat3:_de sua publi-
caçãO. 

Justilkação 

As intervenções efew:adas pelo Banco Central do Brasil em 
instituições fmanceiras vêm se avolumando desde meados de 
1994, quando foi implantado o chamado Plano Real, programa de 
estabilização a.ü::i.da em curso. ---

Tais intciVenções. que foram de mera üquidação extraj.ldi
cialao regime especial de administração temporiria, atingiram m
distiritamente instituições privadas e públicas estaduais e têm gera
do presliÕe$ pela adoção de medidas que implicariam a utilização 
de dinheiro dos contribuintes, via Banco Cenln\l do Brasil_. para 
cobrir rombos fmanceiros causados por má administração ou mes-

mo por fraudes. . . A • • • 

A presente proposiçãõ, que utiliza a competencta pnvat1va 
-do Senado Fedetal de ftxar limites e condições para as operações 
de crédito da União, Estados, Distrito Federal e Mmicipios. assim 
como de suas autarquias e demais entidades controladas, visa im
pedir. de!initivamerite, a possibili~ de ~ União vir .a assumir~
vidas de instiw:içi)es fmanceiras falidas, se;am elas pnvadas ou pu
blicas estaduais. 

Pelo exposto. solicito o apoio dos nobres pares para a apro
vação do presente projeto de resolução. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995. - Senador Gil· 
berto Miranda Batista. 

(À Comis.uio de A.zwztos Econômicos.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1995 

Altera a Resolução D
0 11, de 1994, para "edar 

as operações de troca de títulos de responsabilidade 
dos Tesouros dos Estados? do Distrito Federal e dos 
Municípios por titulos de responsabilidade do Tesou
ro Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° A Resolução n° 11. de 1994, passa a viger acres;.·ida 

de _o.ovo art. 25. com a redação a seguir. sendo os demais reJ?l}me· 
rados: 

"Art. 25.-São_ vedadas as operaçi'>es de trO:..'d de ti· 
tulos de responsabilidade dos Tesouros dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios por tíwlos de respon· 
sabilidade do T escuro Nacional.'' 

Art. zo Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

justificação 

O Banco Ceo.tral do Brasil, na quaüdade de executor das 
decisões do Conselho Mooetário _Nacional. tem. sistematicamente. 
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invadido competéncias privativas do CongressO Nacional e, parti
cularmente, do Senado Federal. 

A autorização para a troca de títulos de responsabilidade 
dos Tesooros dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional. concedida ao 
Banco Central do Brasil pela Resolução CMN n° 2.081. de 24-6-
94. é exemplificativa dessa indevida intromissão nas competêocias 
privativas desta Casa. --

Ora. cõtD.pete privatívamente ao Senado Federal, nos ter
mos do art. ·52, VU da Constiwição Federal, "dispor sobre limites 
globais e condições para as operações de crédito externo e inferno 
da União, dos Estados, dos Distrito Federal e dos Municípios, de 
suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público 
federal". Tais atril:uições não são passíveis de delegação legislati
va. tendo em vista que o art. 68 da Carta Magna, reza. em seu § F, 
que não serão objeto de delegação, dentre outros, os atos de com
petência privativa do Senado Federal. 

Condui-se. portanto, que, em nosso sistema cçnstitucional. 
somente o Senado Federal poderia autorizar o tipo de operação em 
tela. 

A troca de títulos, na forma da supracitada resolução CMN. 
além de flagrantemente inconstitucional. dá ao P~_ ~x~tivo, a 
quem o Banco Central do Brasil é subordinado, um poderoso ins
trumento que pode ser utilizado politicamente, seja para favorecer 
alguns. seja para prejudicar outros. 

Assim, como forma de eliminar os problemas acima expos
tos, solicito o apoio dos nobres Senadores para a aprovação da 
presente proposição. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995.- Senador Gil· 
berto Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
RESOLUÇÃO N" ! I. DE 1994 

Dispõe sobre as oper•ções de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Muniá
pios e de suas autarquias, indusive concessio de ga
rantias, seus ümites e condi9les de autorização, e dá 
outras providêocias. 

-·-··-·· .. ··-··-··· .. ·-··-··-··----.. --·-··-·-·-· .. ····-·-·-~-·--·-·-···-
Art. 25. É vedado aos Estados: ao Distrito Federal, aos Mu-

nicípios e a suas autarquias assumir compromissos diretamente 

çom fornecedores. prestadores de serviços oti empreiteiras de 
nbras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite de dupli
catas ou outras operações similares . 
...................................................................... ___ , 

(À ComissãO de Assu111os Económicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 256, DE 1995 

Defme crimes contra a livre concorrência. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° É crime contra a livre concorrência nas licitações 
pú blícas a realização de qualquer espécie de contato entre repre
sentantes de empresas concorrentes em uma mesma licitação. in
dependentemente de OJlpa. 

Pena- detenção, de um a seis meses, e multa. 

Parágrafo único. Se resulta qualquer tipo de acordo a res
peito da concorrência: 

Pena- reclusão. de um a dois anos. e multa. 

Art. zoOs arts. 325 e 326 do Decreto-Lei D.0 2.848, de -7 de 
dezembro de !940- Código Penal-, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do car
go e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, 
independentemell.te da existência de culpa: 

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou mul-
ta, se o fato não constituir crime mais grave. -

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem aproveita 
o conhecimento do fato. 

Art. 326. Devassar o sigilo de pro]X)Sta de con
corrência pública, ou proporcionar a terceirO o ensejo de 
devasSá~ lo; ind.epeoderuemenf.e da existência de culpa: 

Pena- detenção. de 3 (três) meses a 1 (um) ano. e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem 
aproveita as informações reveladãS.'' 

Art. 3° Incorrem nas mesmas penas dos arts. 1 o e 2° os -diri
gentes das 'empresas responsáveis pelos ates apenados. 

Art. 4° A empresa cujo representante ou dirigente seja con
denado em razão do disposto oest,a Lei perde por cinco anos o di
reito a participar em quaisquer concorrênciaS públicas. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disJX)sições em contrário. 

justifiC?Sção 

Este projeto de lei pretende preencher o vazio legislativo 
que boje retira à Justiça a possibilidade de coibir e punir práticas 
que viciem as atividades da Administração Pública. corrompendo 
a máquina estalai e pervertendo as fmalidades de seus ates. 

A principal inovação reside na criminalização objetiva da 
conduta prevista no art.'l 0

, pois nestes termos a simples constata
ção de um contato entre representantes de empresas concorrentes 
pode caracterizar o _crime; Assim. a Justiça deixa de ater-se à ne
cessidade de provar as inlenções desses representantes; tarefa ár
dua que, com raríssimas exceçl)es. é fadada ao fracasso. 

Assim, conto com a aprovação de meus pares a esie projeto, 
capacitando o Estado a realizar justa e condipmente suas ativi~ 
dades, defendendo os legítimos interesses dos nossos cidadãos. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.- Senador Lau
ro Campos. 

LEGISUÇÃO errADA 
DECRETO-LEI W 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE ! 940 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 180, da Constituição, decreta a seguinte a lei: 

CÓDIGO PENAL 
Parte GCrai 

TÍTULO XI 
Dos crimes contra a adnúnistração pública 

CAPÍTULO I 
Dos crimes praticados por funcionário 

Público contra a administração em Geral 

Violação de sigilo funcional 
Art. 325. Revelar fato de que tem Ciência em razão do ciii-go 

e que deva permanecer em segredo. ou facilitar-lhe a revelação: 
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Pena - detenção. de seis meses a dois anos. ou multa. de 
dois a doze cruz.ei;ro_s;, se o fato não constituir CiiD:le mais grave. 
VWlaflio do sigilb de proposlll de concorrêncio. 

Art 326. Devassar o sigilo de pi'OJX'sta de concorrência pú
blica. ou proporcionar a terceiro o ensejo -de devassá-lo: 

Pena- detenção. de tlis meses a um ano, e multa, de um a 
cinco cruzeíros. 
FuncionárW público 

Art 327. ConSidera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, quem, embora transitoriamente oti sem~retnunera.ção, exer
ça cargo, emprego ou função p:jblica. 

(À Comissão dt: Con.srúuíçãi:i, Justiça e Cidada-
nia.) 

PROJETO E LEI 00 SENADO N• 257, OE 1995 

Acrescenta parágraro ao art. 1°, .do Decreto
Lei o0 261, 'de 28-de fevereiro de 1967, que dispõe so
bre as sociedades de capita6zaçio e dá outras privi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 1°, do Decreto-Lei 0° 261, de 28 de fevereiro 

de 1967, fica acrescido de paiági'ifos, tom.aDdo o seu parágrafo 
único em primeiro, a saber. 

§ J• ................ ---···----·-·----·-
2" As sociedades de capila!ização não poderio 

realizar operações com títulos que possam ter caracteris· 
ticas ou coo.o&ações de loterias privadas. 

Justil!cação 

T o<1as as operações das sociedades de capitalização são SU· 

bordinadas às disposições do Decreto-Lei n• 261, de 28 de reverei· 
rode 1967. 

Compete privativamente ao- Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) flxar as diret:ri:zes e normas da JX>litica de capita· 
lização e regulamentar as operações das sociedades do ratn?? ten· 
do como órgão executor a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). . - · . 

Entretanto. observa-se que o CNSP/SUSEP tem extrapola· 
do os limites dos objetivos ditados pelo DL 0° 261167, especifica
mente no art. 2°, incisos de I a IV. 

Objetivamente, o que se tem permitido é o funcionamento 
de companhias de capitalização do tipo Telesena e Poupoteca, que 
são. na verdade, loterias privadas. 

Uma vez que está fora de nossa alçada as resoluções do re
ferido Consefuo, faz-se necessário propOr a modificaÇão do DL n° 
261/67. para que CSSãSCorice5sões sejam sustadas. _ 

Nesse sentido, conto com o apoio dos meus pares para que 
se possa coibir esses abusos que nada contribuem para o aperfei
çoamento do sistema de capitalização e das sociedades que nele 
operam. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.- Senador Lau
ro Campos. 

U:G!SU.ÇÃO CTFADA 

DECRETO-LEI N"261,- DE28 DE 
FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre as sociedades de capitalização e 
dá outras providências. 

O Presidente da Rep.íblica, usando das atribuições que lhe 
cOnfere o art. 9°. § ZO, do Ato InstihJcional n° 4, de 7 âe dezem_bro 
de 1966, decreta: 

AI1. J• Todas as operações das sociedades de capitalização 
ficam subordinadas às disposiÇões do presente decreto-lei. 

Parágrafo único. Coosideram·se sociedades de capitalizaç.ão 
as- que-tiVerem por objetivo fomecir ao público de acOrdo com 
planos aprovados pelo Govemo Federal. a constituição de um ca
pital mí..nimo perfeitamente determinado em cada plano. e pago em 
moeda cotrente em um prazo máximo indicado no mesmo plano. a 
pes-soa que possuir um titulo, segundo cláusulas e regras aprova· 
das e mencionadas no próprio título. 

Art. 2° O CootrolC do Estado se exercerá pelos órgãos refe
ridos neste Decteto-Lei. no interesse ckxi: portadores de títulos de 
capitaljzaçãn. e objetivando· 

1- promover a expansão do mercado de c:apitalização e pro
piciar as condições operacionais ~ssárias à sua integra.çio no 
progn:sso ecoDÔmico e social do Pais. 

n - Pranover o aperfeiçoamento do sistema de capit..aliza
ção e das sociedades que nele operam. 

m - Preservar a liquidez e a solvência das sociedades da 
capitalização. 

IV - Coordenar a po~tica de capila!ização com a politica de 
investimentos do Govemo Federal. observados os critérios eslabe
lecidos para as políticas monetárias, creditícia e flSC&l. bem como 
as caractedsticas a que devem obedecer as aplicações de cobertura 
das reservas técnicas. 

(À Comis3iio d~ A.ssuntos Econômico.s - decisão 
lennitr:Jriva.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os projetos serão 
publicados e re!IlCtidos às comisSões competentes. -

Encerrou-se onteri:l o pn.zo para a apresentação de emendas 
às seguintes matérias: -

-Projeto de Lei da Câmaran"161, de 1993 (n"3.059192. na 
Casa de origem~ que ta:na obriga16óo o uso de taija oom expn:ssão 
que teSSalte a importância do aleitamento mat<mo nas embalagens e 
propagandas dos produtos utilizados no aleitamento artificial; 

-Projeto de Lei da C4mam n• 106, de 1994 (n"5.362190, na 
Casa de origem). que institui a Resid!ncia Médico Veterinína e 
determina outras provídbcias; --

- Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1995 (n"64219_1. na 
Casa de origem), que allerl! dispooitivos da Lei n• 3.820, de II de 
novembro de 1960, que "dispõe~ a criação do Conselho Fe· 
deral e dos Conselhos Regionais de Farmácia"~ e 

-Projeto de Resolução n° 93, de 1995, que autoriza a COm
panhia Vale do Rio Doce- CVRD a contratar operação de crédito 
e:\:temo. no valor equivalente a até cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos, junto ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD. com garantia da União. 

critos. 

Aos projetos não foram oferecidas emendas. 
As maLérias serão -incluídas em Ordem do Dia. op:romameote. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há Onldores ins· 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotonio Vilela Fifuo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
(Pausa.) -

Concedo a palavra ao nobre Senadoc Lúcio Alcântara. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V ala

dares. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simori~ (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. ~sidente. srs e 
Srs. Senadores. desejo, na lardc de boje, fazer uma exposição so
bre a polêmica levantada em tomo da Voz do BrasiL Sou de um 
Estado longínquo, de um Estado humilde. de um povo simples, e 
defendo a tese de que, para a Amazônia, a Voz: do Brasn 6 funda· 
mental, no sentido de informar a pop.1laçio que vive, sobretudo, às 
margens dos rios. llliS florestas. Por isso. faço. na tarde de boje, um 
discurso em defesa da manutenção do programa Voz do Brasil. 

Na Câmara dos Deputados foi apresentado um projeto de 
lei, de autoria do Deputado Cunha BUeno, mudando sistematica
mente a prática da Voz do BrasU. 

Não existe hoje, nos meios: eletrônicos de comunicação so
cial do Brasil, progra!DB- mais democ:rático do que a .Voz do Bra· 
sil, que é t.rnnsmitido diariamente, de segunda a sexta-feira, em ca
deia naciOnal, por 2.500 emissoras de rádio. 

De direita ou de esquerda, progressista ou conservador, 
eleito por Estado rico ou por Estado polm:, o certo 6 que todo De· 
putado ou Senador tem seu prommcia.menlo e seu trabalho regis· 
trados p!la Voz do Brasil. 

Recentemente, estamos assistindo a uma maciça campanha 
contra esse programa de rádio, criado dunmle o Governo de Getú· 
lio Vargas, liderada por uma emissora paulista que objetiva fazer 
com que a transmissão deixe de ser obrigatória. Porém, percebo 
que o objetivo fmal é vaner do cenário brasileiro ~ssa_verd.a~ira_ 
instituição nacional, que é o segundo programa de rádio mais anti
go do IDJJ.Ddo. 

É claro que a fmalidade mais -iniediata dessa campanha 
deve ser o de ter mais um bomrio- nobre, por sinal- para vender 
aos patrocinadc:Jres. No entanto, 6 certo que, em meio aos que têm 
apenas esse objetivo come:n::ial, existem wtros que gostariam de 
ver enfraquecido o Poder Legislativo. 

Há quem diga que o Legislativo é um Poder sem midia. O 
Poder Legislativo não tem. como o Executivo, centenas Qe empre-
sas cujos balanços e ~s são J:llblicados em~ não 
possuí empresas estatais, que -ínvestenl-pesadamente em progra· 
mas de rádio e de televisão w em campanhas publicitárias. A úni
ca forma que o LegislatiVo -t.enl de mostrar ao País que está funcio
nando é a Voz do BrasiL 

Nesse programa. nossos eleitores descobrem que estamos 
não apenas debatendo em plenário aS-iilaiS-·CiJidentes. questões na
cionais, Irias -priD.CiJia.JinCnte fiscalizando e cobrandO prOvidências -
do Poder Executivo. -----=--

Nesse aspecto. como Representante do distante Estado do 
Amapá, gostaria de ressaltar um fato para o qual não se tem aten
tado: a Voz do Brasil, criada em 1937, durar:ite o Governo Geollio 
Vargas, é um fator de união nacional e iDtegração daqueles brasi
leiros que vivem nos rincões r:D.ais longínquos, e111 meio às matas 
mais inacessíveis. Para os habitantes das Regiões Nordeste e Norte -
do Amapá. em especial-. esse é um programa dt! vital importância. -

Existe um aspecto in:rp.:m.ante que tem sido negligenciado 
nesse deba.1.e: é o altíssimo nível de audiência. A esse respeito. em 
recente prommciamenlo na ComiSSão EspeCial dO S-enado sobre 
Telecomunicações. o Sr. Roberto Muylaert referiu·se ao programa 
como tendo uma audiência de 5%, o que seria, para um programa 
de rádio. um índice realmente fantástico. Ressalte· se que o progra
ma se desenrola num momento em que, nas cidades, muita gente 
~j_t.á voltando de carro do trabalho para casa, em siwação favOiável 

a ouvi· lo. Nos campos ou nas selvas, as pessoas, às 19 boras, já se 
encontram recolliidas, estando predispostas ao noticíário do dia.. 

Apesar de bJdo isso, diria que talvez seja possível modificar 
ligeiramente o programa, especialmente para elevar seu conteúdo 
didático. A Voz do Brasil p.:xieriã se engajar maís em campanhas 
nacionais de interesse da sociedade. Mas jamais deve s_er ex.!iiJta, 
pura e simplesmente. IssO-seria pre}ldicar ainda mais o Poder Le
gislativo, alvo permanente de campanhas insidiosas na mídia.. 

O Legislativo é o alvo principal dos muitos segmentos que 
têm seus interesses contrariados nas duas Casas do Congresso Na
cional 

Ainda estão bem nítidos na memória de todos nós os lamen
táveis episódios da. eleição presidencial de 1989. quando houve 
uma clara manipulação dos principaiS meios de co:rnunícação do 
País em favor da caDdidaOJ.ra de Femando Collor de Mello. Por
tanto, é mais do que razoável defender a manutenção de iniciativa 
tão democrática quanto a Voz do Brasil. 

Existe boje, no Brasil e no mundo. uma grande discussão 
teórica quanto à natureza social dos meios de comunicação. Os 
pensadores mais progressistas acham que eles devem prestar serví· 
ço às comunidades, como forma de retribuir o fato de terem sido 
autorizados a funcionar. 

Como s.e sabe, redes de rádio e de televisão são concess,ões 
do Estado. Awalmente, bá um grande descontentamento da socie
dade com o rumo que estão tomando esses veículos de conmnica· 
Ção. que, segundo opinião de alguns. eslão se transfonnando em 
braços de seitas religiosas, de grupos politicas e empresariais, 
onde prevalece a voracidade do capitalismo selvagem. onde pre

-dominam a violência e a pomografta. divulgadas em horários em 
que a audiência infantil e j.Ivenil é muito alta. 

Penso que a questão da Voz do Brasil deve ser discutida 
com IImito mais profundidade. Ela deve ser posta num debate mais 
amplo, que contemple a missão social dos meios de comunicação 
no Brasil. Afina( ninguém discorda de que tais veículos - conces
sões do Estado-, devem estar a serviço do Brasil e de seu povo, e 
não de grupos econômicos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Duranu o discursq do Sr. ~bastião Rocha_, o Sr. 
Nq Suassuna, SupknJe de Secretário, deixa a çadeira· 
da pre.sidêw:ia, que i ocupada pelo Sr. Jefferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferron Peres) - cOncedo a pala
vra ao nobre Senador Coutinho Jo:rge. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao ~bre Senador Jonas Pinheiro. (Pau· 
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson P=s) - Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Ney Suassuna, por cessão do Senador Jeffer
son Peres. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te disrurso. Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente. Sr""s e Srs. 
Senadores, no dia 09 de setembro deste ano. comemoraram-se os 
30 anos de regulamentação da proflssão de Administrador no Bra
sil. Profissão esta que representa a minha escolha pessoal de ju

. venwde, e na qual tenho podido contrihür na dupla condição de 
~JD.presário e professor da matéria na Universidade Federal dO" Rio 
de Janeiro. tendo a boora de participar da formação de novos Ad
ministradores, entusiasmados com a perspectiva de mudar-este 
País. através da qualidade gerencial aplicada. 

Lembro-me que, na década de 30, o Professor Luiz Simões 
Lopes, então Diretor-Geral do DASP · Departamento Administra
tivo do Serviço Público, preocupado com a burocracia que emper
rava o Serviço Público. viajou aos Estados Unidos para OOscar 
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subsídios que p.adessem contrib.lir para a implementação e dina· 
mização da Administração no Brasil. Lá, conheceu o expert em 
Administração. ou seja. o Técnico em A_chninistração, que t:aba
lhava na Civil Service Com.ission, órgão do govemo amencano 
responsável pela Administr.lçào do Estado. 

De volta ao Brasil. o Professor Simões Lopes propôs ao 
Presidente Getúlio V argas a criação, nos quadros de pessoal do 
DASP, da categoria profissíonal do Técnico em Administração, 
boje Administrador. 

V ale registnu'. também. a cria.Ç.ão. eni São Paulo, do IDORT 
-Instituto de Organização Racional do Trabalho. por Axmando Sa
les de Oliveira, que teve papel fundamental para o surgimento da 
proflSSio no Brasil. Gostaria também de lembrar o Professor Albi
no Nogueira de Farias. que começou a preparar bib~ografw. sobre 
a matéria e foi um dos nossos fundadores. Trabalbe1 a seu lado na 
imp!anlaÇão da Lei n• 4.769. de 09 de selembro de 1965. quando 
começamos a implantar os Conselhos Regionais de Técnicos de 
Administração e o ~elbo Federal de Técnicos de_ Administr.l
ção, ao qual. inclusive, tive z honra de pertencer por longo tempo. 

Entretanlo, somente em 1965 foi regulamentada. de fato, a 
proflSSão~-com a sailção presidencial da Lei D0 4.769, de 09 de se
tembro daquele ano. 

Hoje, consolidada. podemos registrar um contingente de 
r:oa.is de 480 mil Administradoms formados no País. Somamos 
mais de 380 cursos de Administraçio, onde sãO Oferecidas 60 mil 
vagas p::>r ano aos aspirantes à profissão. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, é do conhecimento de 
todos nós que o Estado brasileiro se expandiu tanto que atingiu to

dos os setoles da vida prochltiva. Coostatamos. por isso mesmo, 
que em todos os programas de Governo dos candidatos à Presi
.dência da República, nos últimos pleitos, é eDCODl.J:ada a pi"Op)StA 
de reforma do Estado. 

Igualmente notória é a constatação de que a maioria dos 
problemas encontiados hoje nas organizações públicas e privadas 
deve-se à falta de boos gerentes. 

No atual IDOlllCD.to histórico, quando está chegando ao Con
gresso Nacional um projeto de reforma admi.nistrativa para o Esta
do brasileiro, gostaria de, ao homenagear os AdministradOres, que 
nos 30 iDOS ôe regtil.ã.mentaÇáo da profiSSão fizeram com que ela 
ocupasse esse espaço, ressaltar, principalmente, a importância que 
os mesmos IX>derão ter para a consecução da. mferida Reforma 
AdministratiVa, pois são eles os detentores do conhecimento da 
Ciência da Administração. r.ão útil à teengenb!'ria do Estado. 

Os administradoles têm-se mobilizado em busca do aprimo
ramento profissional, através de congressos e eventos como o EN
BRA - Encontro Brasileiro de AdministrãÇão, qrie- a cada biênio é
realizado em_ um Estado da Federação. Mas não se restringem os 
admini~s ao-eSpaço geográfico internO eWscilri:ipcimanen
temente o aprimoramento profissional. 

N0 próx1mo mês, Sr. Presidente, Srs. Senadores. estará 
acontecendo em Mlarru () IV FIA . Fórum lnternaciooal de Admi· 
n.istraçào. promovido pelo Cooselbo Federal de Ad:mi.nistração em 
parceria com a North.Soutb Center Uoiversity of Miami. onde 
serão tratados temas da maior relevância, não s6 da adm.inistração 
do Brasil e dos países latino-americanos, mas também dos anglo
saxões. Com toda certeza. os temas ali trntados serão da maior re
levância, proporcionando aos participantes uma visão do seu Pais 
e de suas otganizações. a partir de uma ótica externa. 

Como se vê; os Administradores brasileiros partem em OOs
ca da interação com o cenário internacional, objetivando a exce
lência para as suas organizações. 

Como membro da categoria e Senador da República não 
poderia deixar passar em branco data tão auspiciosa. 

Parabéns, Administradores brasileiros! 
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. era essa a coloCação 

que queria fazer sobre uma profissão que tem. gradativamente, 
ocupado um espaço cada vez maior. 

Antes de encenar minha participação. Sr. Presidente, enca
minho à Mesa pedido _de sessão especial, em data a ser oportuna
mente marcada, para comemOTai'IDOS uma instiwição que também 
tem prestado relevantes serviços a este País, a Cbevrolet do Brasil. 
que completa 70 anos de existência. 

Agradeço a V. Ex • e aos Senadores. pedindo que aprovem 
este requerimento que encaminho à Mesa. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) . Concedo a pala

vra ao nobre Senador José Alves. (Pausa..) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jo:saphat Marinho. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira. 

(Pausa.) 
Con=lo a palavra ao ool:re Senador Edison Lobão. (Pausa.) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva. (Pausa.) 
Coocedo a palavra ao ool:re Senador Gilvam Borges. (Pausa.) 
Coocedo a palavra ao ool:re Senador Laurc>Campos. (Pausa.) 
Conoedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutta. 

(Pausa.) _ . .. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

(Pausa.) _ ~ 
- Coocedo a po.Javra ao ool:re Senador Carlos Bezemt. (Pausa.) 

ConCedO 8. palavtll ao nobre Senador EduarOO Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. -

. O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem mvisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sn: e Srs. Senadores, .solicitei a pAlavra para trazer. não di
ria um protesto. nem mesino uma reclamação. mas diria uma es
tranheza. 

Vejo que o País enfrenta problemas gravíssimos e, como. 
patriota, acredito na solução deles.. mas fico em dúvida se serão oo 
não solucionados. Por quê? Porque vejo que coisas pequenas não 
são solucionadas contando com o apoio do Governo. --

Desta tribuna, reclamei e pedi providências contra a sirua
ção da lavwra cacaueira. Mostrei a situaçio de abandono do Go
verno Federal em relação a uma vasta regWo, que compreende 
mais de 90 Mun.icipios do Estado e uma população de quase 3 mi
lhões de pessoas. Mostrei e demonstrei que uma praga dizimava os 
cacauais do meu Estado. Pedi providências. apelei para o Ptesi
dente da Repdblica e. convidado para participar de sua comitiva na 
viagem aos Estado Unidos. declarei que não JXMleria aceitar o con
vite se esse problema não fosse solucionado. 

O Presidente demonstrou boa vontade, acionou a área ·eco
nôrruca., por intermédio dos Ministérios da Fazenda e Planejamen
to. o Banco do Brasil e o BNDES e, às vésperas dessa viagem. 
teve a gentileza de convidar-me para um almoço no Palácio da Al
vorada e entregar-me exposição de motivos, por ele aprovada. dos 
Ministérios da Agricultura. da Fazenda e do _Planejament.o, com 
um programa para. em três anos, aplicar na n:gião R$400 míJ.llões, 
dos quais R$100 milhões seriam aplicados este ano. 

Como era de se esperar. O.ei a notícia aos baianos e à -~gião 
que tanto já tinha atendido ao nosso País, fornecendo divisas in
clusive para a construção do Parque Industrial do Sudeste. Depois 
disso. a implementação foi demorada. Reclamei ao Ministério da 



Setembro de 1995 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL 241 

Fazenda. Contei, é verdade, com a boa vontade do Ministro Pedro 
Malan, do_Ministro José Serra. roas pa.rt.iadarm.ente do Sr. Andrea 
Calabi, Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento e Or
çamell1o, e principalmente de um homem excepciona.l do Ministé
rio da Fazenda, que é o Secretârio PeGro Paiente. Vê--se, assim, 
que havia, e bá., boa vontade, mas não andai. 

Isso foi em abril. T~aba.Ibei no mês de maio e junbo. Era 
preciso que se pagassem. este ano, R$100 milhões de fmanc:ia
mento. O Banco do Nordeste entraria - e entrou - com sua. cota., 
pequena, para os pequenos agricultores. E os m6dios Proourores 
receberiam através de fmanciam.entO dolfànco do Brasil. apoiado 
pelo BNDES, Tesouro Nacional e Govem.o da Bahia. 

Consegui, com muito esforço, que os ·ooi.s Secretários- o do 
Planeja.mento e o do Ministério da Fazenda - fossem a Dhéus e as
sinassem os contratos com os lavradores.- ASsínarani o corilrato 
diante da multidão, multidão entusiasmada com o cumprimento da 
palavrn do Presidente da República e dos Ministérios p.a Fazenda e 
do Planejamento. · ., 

Era de se esperar. portanto. que a vassourn de bruxa COJ:De

çasse a ser ex tinta ou que o agricultor começasse, nessa fase dificil 
que está atravessando, a ter o apoio do Govemo Federal 11ra.vés 
desse fma.nciamento. Mas. Sr. ~:'residente,. Srs. seWlcJores, -oiida -
aconteceu, como tenho dito desta tribuna. 

Hoje, volto a esta nibuna para dizer _q~e. nos contratos assi
nados e testeDJllnbados pelo Ministério da Fazenda e Planejamen
to, apesar da boa vontade dos MinistroS, da presença do Dr. Pedro 
Parente e Andrea Calabi, o BNDES --não cunqriu ainda sua p.rte. 
O Banco do Brasil parece que resolveu cumprir na :semana púsa
da.. porque não aceitava o aval do Tesouro Nacional. Veja. a que 
ponto chegamos: o Banco do Brasil não queria aceitar o aval do 
Tesouro Nacional! E fico a me pergiiiltã!,SC tci::riõs pioblemas tio 
graves neste País para resolver, se nio conseguimos resolver o 
problema de RS 60 milhões pan que sejam depositados em favO< 
de milbares de cacauicultores baianos, como vamos resolver cen-
tenaS ou milhares de problemas em todo o País? · 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V .. Ex• um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MÁGALHÃES~. buçO V. 
Ex• com muito prazer. - . 

O Sr. Josapbat Marinho · No~ Senador Antonio Carlos 
Magalhães, devo solidarizar-me com o seu pronunciamento. 
Quando p.tblicado o plano de recuperação da la.voura ca.caueira 
tive a op:munidade de escrever artigo louvaDdo a iniciativa ~ 
acentuando a precisão fonnal_com que o programa foi II:Içado. O 
Governo verifiCou a si"tuação do cacau, apurou as con:diçÕes da la
voura. escofueu os órgãos de fmanciamento, ftxou o valoc e esta
beleceu o cronograma .pan pagamento - tudo dentro do bom pla
neJame~o. Acrescentei que, em_verc!ade. o plano se devia CJ;Ji par
te - sahente-se - a V. Ex• pelo trnbe.lbo feito junto ao Governo, 
mas ao mesmo tempo salientei que, por mais bem elaborãdo que 
fosse o plano, não seria efetivamente útil se nãO executado na for
ma prevista e nos prazos prescritos. Poderi-a ãié ser grandemente 
prejldicial.. porque a demora eDI.re um e outro pagamento poderia 
tomar perdido o trabalho desenvolvido pelos cacauicullores como 
pelos órgãos do Govemo. Agora lamentavelmente V. Ex • assir:tala 
a falta de rumprlmento do plano. Permita que, solidário com v. 
Ex•, com o nosso Estado e com a região do cacau, manifeste 0 
meu apoio a tudo quanto está assinalando com tanta Precisão. · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Muito~ob
rigado a V. Ex•. Senador Josapbat Marinho, que, além de ter escri
to importante artigo no jornal de maior circulação no meu Estado, 
nesta tribuna salientou o acerto do Governo em aprovar o -plano 
para fmanciamento da ~giilo do cacau. no que tange ao combate à 
vas.soura de bruxa e à recuperação dess.a lavoura que tantos servi
ços prestou, e presta, ao nosso Estado. 

V. Ex•. o Senador Waldeck Omelas e ainda o nosso que· 
rido Governador Paulo Souto foram companheiros meus nessa 
grande luta em favor de uma região que já foi muito rica, que já 
ofereceu ao País o seu apoio em horas difíceis, mas que não 
está recebendo desta Naçio o apoio necessário, quando atraves
sa hora tio diflciL 

Sr. Presidente. venho aqui para dizer. alto e bom som... que 
acho que o BNDES Dio deve tardar em resolver esse problema. 
Acredito que este Govemo tem unidade, que este Governo cumpre 
as ordens do Presidente da República. que a área económica tem 
CL'ID•ndo. E se o Ministro da Fazenda. a quem está. subordinado o 
Banco do Brasil, dá ordens. o Banco do Brasil tem que rumprir. E 
:se o Ministro de Planejamento assinou uma exposição de motivos, 
o Presidente do BNDES também tem que cumprir, porque, fora 
daí, nio há. salvaçio pua um governo que não tem bi~ia. 
Sem hierarquia, evidentemente não vamos resolver os graves pro
blemas que afligem a Naçio. Não é apenas com a inflação baixa 
que se vai resolver os problemas do País. Às vezes, a inflação bai
xa aumenta muito os problemas, como o desemprego, a fome e a 
pú.séria. Para isso. há de existir também a inteligência humana, e a 
intelig&cia humana passa JX)f homens que têm palavra e compn· 
misso com os Estados e com a Nação. E esse compromisso co-m v 
Estado e a Naçio que eu, como Senador. venho cobrar, neste ins
tante. de Sua Excelência o ~sidente da República. que evidente
meD.e está de bo&-fé e com seriedade em relação a esse assunto. 
ccmo dos Ministros Pedro Malan e José Serra, que devem agir 
com mais presteu. levando-se em coo.ta que esse assunto é im)XIr· 
tante para a Babia e para o B:msil, e que não me cabe voltar à tri
buna para reclamar outm vez. Cabe-me voltar à lribuna para agra
dece:'. acanhado, porque quem d6. nípido dá duas vezes; e este Go
verno Dio esti sequer dando uma vez só, porque não está dando • 
nem sequer devagar. 

Portanto, Sr. Presidente. venho fazer um apelo ao Sr. fusi
dente do BNDES pam que se junte ao Dr. Pedro Parente, esse sim in
t......oo em =olver esse problema. coordenando as atividades do 
Minis~o da Fazenda, mas sem a fórça suficiente para re:solvê~lo. 

Este Governo é um só. Estoo aqui para apoiá-lo, mas Dada 
do meu apoio passa que não passe pelo meu apoio à Sabia. A Ba
hia em )Ximeiro lugar, o-Govemo, depois. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffenon Peres) - Antes do pro
nunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães., foram cha
mados todos os oradores inscritos e nenhum se encontrava presen
te. Naquela ocasilo, esta ~sidência, publicamente, asseguroo a 
palavn. por hav6-la pedido. ao Senador Pedro Simon. também 
insc:rito, que, neste momento: -poderá ocupar a tribuna por víilte 
minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte 
disansO~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sr-s e Srs. Se
nadcm::s, tenho vindo a esta. trihlna debater com o Govemo sobre 
alguns casos que têm aparecido. 
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Anteriormente, ainda oo início do Governo _do Presideme 
Fernando Henrique Cardoso. fui. pessoalmente. até Sua Excelên
cia e disse-lhe que a sua Assessoria o· levou a cometer um equívo
co, que foi o de extinguir a Comissão Especial de Investigação
CEL no combate à corrupção na coisa.-pública. Criada no Governo 
Itamar Franca, _com: nomes de fora da Administração, como o de 
Cândido Antonio Mecdes de_ Almeida. Daniel Quinte la Brandão, 
Emerson Kapaz. Evandro Gueiros Leite, Francisco Batista Torres 
de Melo. Miguel Jeronymo Ferrante, Modesto Souza Barros Çar
valbosa e Romildo Canhim.. esta Comissão fez um levantamento 
de rudo o que acontecia de ilícito no Governo: de tudo o que ela 
tomava conhecimento. era feitO um dossiê, que em. entregue ao 
Presidente da República. Nos últimos dias do seu_ Governo. o Pre
sidente Itamar Franco entregou ao Presidente eleito Fernando 
Henrique Cardoso os dossiês com os 47 processos que haviam 
sido apurados. O Governo de Fernando Henrique pegoo os dossiês 
e assumiu a Presidência da República. Envioo os dossiês. A um 
pedido meu de informação. a resposta veio do Minístério da Justi
ça: extinguiu a CEL eXtinguiu a Comissão~ Sem mais 'nem menos, 
sem explicar JX>r que, baixou um decreto extinguindo a Comissão. 
Mandou os processos. dizem. para o Ministério da Justiça. Pergun
to ao MinistériO-da Justiça e este me responde que ainda não ·os~
cebeu. São 20 caixas que estão lá no Ministério da Administração. 
Fui ao Presidente e aconselhei-lhe reabrir a CEI. Argumentei: é 
um grupo que Vossa Excelência escolherá, será composto de pes
soas do mais alto gabarito. pessoas de fora do Governo e de sua 
conf'ta.nça, diret.amente ligado a Vossa Excelência, para que Vossa 
Excelência não fiqUe sabendo. a posteriori. através dos jornais, o 
que está acontecendo. Nenhuma palavra. Agora são quatro casos: 
o caso Dallari; o caso Jorge Vitor Rodrigues, Auditor da Receita, 
cedido para o gabinete de um parlamentar na Câmara dos Deputa
dos. e lá, no gabinete do parlamentar, ele. que é da Receita. presta 
assessoria de como pagar menos imposto para a Receita: o caso do 
Sr. Marcial, subchefe da Casa Civil, que tem um escritóriç que 
presta assessoria para fazer a defesa exatamente das empresas pro
cessadas pelo Governo; e o caso do Sr. Harg:reaves. C001 relação 
ao Sr. Hargreaves, que considero um homem de bem. meu amigo. 
a quem tenho respeito, têm que ser esclarecidos alguns fatos: pri
meiro, não é verdade o que a imprensa díz que a tal''República de 
Juiz de Fora", a nomeação de seus membros. foi por insistência do 
Sr. Itamar Franco. A mim. Pedro Simon, o Senhor Fernando Hen
rique Cardoso disse que tinha escolhido o Hargreaves para traba
lhar no seu Governo. Não nego que Sua Excelência acrescentoo 
que assim agindo iria agradar ao Itamar, ma.s a escolha foi dele. 
Ele decidiu fazê.. lo. Agora aparece esse case. Se formos analisar o 
fato de o Sr. Hargreaves tC. um escritório para. prestar asse-Ssora
mente a SEBRAE lá na Câmara e aqui no Senado. não tem nada a 
ver. Se olharmos que o Sr. Dallari tem um escritório pan. prestar -
assistência a cão sei o quê, bJdo bem. Agora, é correto? É certo? É 
justo? É racional? Vejo, no jornal de boje, que o Senhor Fernando 
Hemique Cardoso. lá da Europa. diz que o caso será resolvido 
pelo Ministro SérgiO Motta. No caso· anterior. o do Sr. Dallari, 
Sua Excelência havia dito que o caso seria ~solvido pelo Mi
nistro da Fazenda. E o problema do Dallari? Pelo Ministro da 
Fazenda: Agora é o Sérgio Mona. Mas quem dá a linha do Go
verno? E o Sr. Dallari, o Sr. Ministro da Fazenda ou é o Presi
dente da República? Qual é a linha do Governo? Pode ou não 
ter escritório de advocacia, de assessoria e participar do Gover
no? Se Sua __ Excelêncla disser que pode, pode. Mas quem tem 
que dizer se pode ou não é o Presidente da República. Não é 
nem o Sr. Sé-rgio, nem o Sr. Ministro da Fazenda. é o Presiden
te da República. Sua Excelência tem que dar a linha de seu Go
verno. 

Mcxiéstia à parte, no Rio Grande do Sul assumi o Governo 
do Estado. No meu Governo disse que não assumiria parente de 
ninguém. nem de secretãrio. nem de subsecretário. nem de preo;i
deote de estatal. Não há parentes no meu Governo, sob bipótec;e 
nenhuma! E os casos que aconteceram. eu demiti. Foi uma linha 
que adotei. Fiz muitas injustiças. As pessoas diziam: "Mas o fula· 
no é competente, é ótimo.'' Meu chefe da Casa tvfilitar. tinha o seu 
fúho, capitão. também na Casa Militar. "Ele é uma ótima pe!'soa. 
eu vou punir o meu ftlbo!" "Não. o senhor não deve_ punir o seu fi. 
lho. Ele fica. mas o senhor saí''. É uma decisãO politica -que tome-i. 
E es.sa decisão, quem a tem que tomar, é o Presidente da Repúhli
ca. Está enganado o Senhor Presidente Fernando Henrique quando 
diz que o caso será resolvido por Sérgio Motta - a mesma man· 
chete de vinte dias atrás: o caso Dallari será resolvido peJo Mims· 
tro da Fazenda. Não! TratA-se de uma política de Governo. Qual é 
a linha do Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso com 
relação a essas questões? Há o caso Dallari: há o caso do suhcbefe 
da Casa Civil. o Sr. Marcial; bá o caso do Sr. Hargreaves. E. a essa 
altura. por informações que tenho, há muitos ootros casos. É ~:e-r. 
dade? Não sei. Não estou aqui para af:trmar que há muitos outros 
casos: estou aqui parn. dizer que há quem diga que existem mais 
casos. Pode ser verdade: acredito que deve ser mentira. mas dá 
margem a isso. 

Há uma parte da imprensa que diz que o Sr. Itamar Franc0 
-há muito tempo não falo com o Presidente Itamar: a última vez 
que falei com o Presidente Itamar foi a respeito do incidente que 
se deu na imprensa com o Sr. Ciro Gomes. Falei com o CirO, fui 
ao Presidente da República, falei com o Senhor Fernando Henri
que Cardoso, penso que equacionei a questão. e caí fora. Porque 
acho que não sou JX>rta-voz do Sr. Itamar Franco. Não tenho nada 
a ver com o Sr. Itamar Franco, que é meu amigo e que eu respeito. 
mas não estou aqui parn falar em nome do Sr. Itamar Franco. Mas 
uma parte da imprensa dizia: ''Não, porque o Sr. Itamar FLanco 
está muito initadO com o caso do Sr. Hargreaves". Eu duvido. 
Aliás. uma pessoa- esta, sim. o Deputado Raul Belém- que prati· 
camente todo dia fala com o Sr. Itamar Franco. inforrr ou aos jor
nais e saíu publicado. boje. ·que o Sr. Itamar Franco nada tem a ver 
ca:n a na:neação do Sr. Hargreaves, nada tem a ver com o que está 
acontecendo, nem com o que vai acontecer. Aliás. quando aconte· 
ceu no Governo do Sr. Itamar Franco, o Sr. Hargreaves pediu de
missão da Cbef:ta da Casa Civil. provou que não tinha nada contra 
ele e saiu sob aplausos- foi aplaudido na CPI- e depois voltou. 
Mas no Governo do Sr.Jtamar Franco. apresentada uma inlerroga
ção- é ou não é?- a pessoa foi afastada. A diferenÇa aí é no con· 
ceito do Sr. Itamar Franco. Por exemplo, o Sr. Itamar Franco tinha 
um conceito no seu Governo: as presidências do BNDES. do Ban
co do Brasil, do Banco Central não podiam ser ocupadas por ban
queiros. Vi vários nomes que foram indicados: financistas. -_ban· , 
queiros, e o ~sidente Itamar não admitia. Colocou funcionários: 
Presidente do Banco do Brasil- funcionário arx>sentado; Presiden
te do Banco Central - funcionário; Presidente do BNDES - fun
cionário; Presidente da Caixa Económica Federal- funcionário. E 
olhem que durante todo o Govetno do St. Itamar Franco. el~ _não 
colocou um banqueiro - ou ligado a bancos ou a esse grupo de
economistas que se alternam no Poder. Ele não colocou nenhum. 
Era uma JX)Iítica dele. Ele a adocoo. Era uma decisão dele. 

Tem os que saber qual é a do Sr. Fernando Henrique Cardo
so. Eu digo que Sua Excelência é um homem de bem- votei nele 
e não me arrependo. Acredito que seja um homem íntegro. bem 
intencionado. Acho que é correto. E se estou nesta triby.~ ª-her
dando essa questão. não o faço como Oposição. mas ajudando o 
Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso- Quero c.olaborar. 
E observem_ que só yim a esta triOOna falar sobre esta matétj:a_ de· 
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pois de, por duas vezes, ir pessoalmente ao Senhor Presidente fa
zer esta solicitação. que faço hoje de novo: Presidente Fernando 
Henrique. reabra a CEI. Vossa Excelência foi mal assessorado 
quando lhe pediram para extingui-la. Atiás. está provado agora 
que a assessoria do Palácio do _Planalto oão é lá essas coisas que 
nós imaginávamos. Quando o Senhor Fernando Henrique Cardoso 
declarou aquela dúvida. quem é o segundo. e a imprensa já come
çava a dizer que o segundo era o Sr. Serra. já-Começavam até a 
lançar a candidatura do Sr. Serra para presidente antes de S. ExA 
assumir o Mirustério do Planejamento. o Senhor Fernando Henri_
que Cardoso deu uma nota dizendo que o segundo no Governo 
dele era o Chefe da Casa Civil. Com todo o carinho e respeito que 
tenho por S. Ex A, não me parece segundo nem terceiro. 

No caso do Banco Ealnômico. dez dias depois, sai urna 
enorme reportagem na Veja, comec.tando vários pensamentos in
clusive o do Chefe da Casa Civil. que ainda não tinha posição to
mada sobre o Banco Económico. O homem que tinha que estar na 
frente. na vanguarda. que tinha qui:" aparar! ... Porque o que está 
acontecendo hoje é realmente isto. -

Faço justiça ao Líder do Governo nesta Casa. o Sen_ador El
cio Alvares- de alto gabarito- que tem cumprido com alta com
petência sua atuação, mas na verdade é que_ no restante da classe 
política do Congresso. o Senhor Fernando Henrique Cardoso tem 
batido de peito aberto e em todas as questões bate com ele. 

Banco Econõmico- Antomo Carlos Magalhães- Fernando 
Henrique. Não sei onde está o Ministro da Fazenda. onde está o 
Ministro do Planejamento nem o Presidente do Banco Central nem 
ninguém. 

E todas as questões encontram o Presidente pela freme, e o 
Presidente só. Se pelo menos Sua Excelência tivesse. como tinha o 
Itamar Franco, uma comissão da sua confiança. no seu Palácio, a 
-seu lado, para poder investigar e conhecer por conta própria e di
zer ao Presidente o que é e o que não é, e Sua Excelência poder to
mar decisão. 

Mas juro p:>r Deus que. sabendo como sei que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso é um homem de bem. saheJ;ldo como 
sei que Sua Excelência diz. e tem razão, qUe é mais inteligente que 
vaidoso. sabendo como seu o seu desejo de acertar, juro que não 
me entra na cabeça como o Senbor Fernando Henrique alnda não 
reabriu a Comissão Especial de [nv~stigações e como não repetiu 
aquilo que o chamado primário do Presidente Itainar Franco viu de 
saída quando lhe apresentei a idéia - mas é uma bela idéia! - de 
ter uma equipe de confiança para ver o que eSlava acontecendo em 
seu governo. O Itamar viu, pegou no ar e instalou a equipe. 

O Senhor Fernando Henrique CardosO. entretanto, decidiu 
extinguir e não quer abrir até hoje. Mas a linha do G()vemo é essa. 
O caso do Hargreaves quem resolve é o Sérgio Motta. Quinze dias 
atrás, o caso da Fazenda quem resolvia era o Malan. E se o Sérgio 
Mona resolver que pode ter o escritório. que Dão tem nada de mais 
no escritório? E se o Ministro da Fazenda resolver que não pode 
ter escritório? E se o Sérgio Mott.a disser: "Olha não pode e agora 
tem que decidir: ou fica aqui ou ficará'"? E aí o Pedro MaliD deci
diu: "Não. vai para fora". Como foi. Foi den:iitido. Oer:Dorou. mas 
foí. E se o Chefe da Casa Civil disser: "Olha. o subchefe não tem 
problema. pode continuar corno está". 

São três Ministros. são três casos que se aparentam e- três 
decisões díferentes. Mas o Presidente está brincando! Na verdade, 
Sua Excelência não está entendendo que são pequenas coisas, mas 
muito sérias e muito responsáveis. --

0 Sr. Lúdo Alcântara -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço o aparte do cobre Senador 
Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcâotara_ ~ Senador Pedro Simon. V. Ex• 
aborda um tema para o qual quero dar uma contribuição de âmbito 
mais gemi. Para mim, esses casos a que V. Ex• está aludindo . ci
tou Dallari. citou Hargreaves. citou Marcial, ainda se murmu
ra que existiriam outros, decorrem fundamentalmente de 

_ uma questão; falta de profissionalização no serviço público. 
São pessoas recrutadas de fora, muitos como militantes na 
iniciativa privada, que vêm-Pirã- o serviço público ocupar 
cargos de confiança e conseqllentemente trazem um passado, 
muitas vezes de relacionamentos com a iniciativa privada. 
Ministro de Estado. Presidentes de grandes organizações. se
cretário _executivo, chefe de gabinete do Ministro - perfeita
mente. E até bom que haja esse rodízio. Os demais cargos 
deveriam ser privativos do funcionalismo público. Ser fun
cionário público deve ser uma opção de vida, e portanto 
deve ser premiado, deve ser incentivado. ESpero que essa re
forma do Estado, da qual tanto se rala. não venha a ser ape
nas um pretexto para se reduzir. às vezes até de maneira bru
tal, a folha de pagamento dos Estados, dos Municípios, mas. 
pelo contrário. traga no seu bojo o espírito da profissionali
zação e da valorização do servidor público. O Governo do 
Presidente Itamar Franco, por iniciativa do Gerii::ral Canliíri:i, 
por exemplo, baixou o Código de Ética do Funcionário Pú
blico. que veda esses procedimentos. Mesmo que se trate de 
linha do Governo, é uma linha de conduta que se deve co
brar, requerer, de todos aqueles que são detentores de funçõ
es públicas. Acho que quando o Presidente diz que o assunto 
afeta ao Ministro Sérgio Motta, afeta ao Ministro Malan, é 
porque c.a verdade essas pessoas são vinculadas a eles. O 
Presidente da República não pode estar tratando de todo as
sunto, no segundo, terceíri:i,- quarto, quinto. sexto escalões. 
Os Ministros. nas suas áreas, devem ser realmente os res
ponsáveis por isso, pela apuração, e evidentemente, sendo 
na sua alçada adtninistrativa, pela medida que o caso reque
rer. Acho que o Presidente não irá transigir, em nenhum mo
mento, com qualquer tipo de deslize que venha macular o 
exercício da função pública por parte daqueles que estão 
compondo seu GoverriO. QUero apenas aproveitar o ensejo 
para dizer que V. Ex• está trazendo um tema que é de grande 
importância e que volta e meia surge neste plenário, qUC é 
justamente por falta dessa profissionalização no Serviço Pú
blico, tanto federal, como estadual. que ocorre essa relação 
insultuosa entre o público e o privado. Não se sabe qual é o 
limite de um e qual é o limite de outro. E aí estamos, de vez 
em quando. encontrando casos como este. 

O SR. PEDRO SIMON . Agradeço o aporte de V. Ex'. 
Também tenho convicção de que o Presidente llÍÍt' ~averá de com-

- pacruar cooi qualquer deslize; não tenho nenhuma dúvida neste 
sentido. Confio na atuaçio do Presidente. No entanto, penso que, 
às vezes. Sua Excelência é moroso demais. como está acootecerido 
nesse caso, em que, na minha opinião, já deveria ter sido tomada 
uma decisão. 

Concordo com V. Ex•. Nào me passa pela cabeça pensar 
que o Presidente da República irá resolver casos ocorridos no Mi
nistério da Fazenda, ou no Ministério das Comunicações.. ou na 
Casa Civil. Esses problemas não têm nada a ver com o Presidente 
- claro que V. Ex• tem razão. EsEou falando a respeito da linha do 
Governo; se este pen:nite ou oão que exista a dupla ligação. poden
do w não se trabalhar em dois lugares. Permite oo não? A regrn., a 
linha do Governo. é o Presidente que deve de~. Não estou 
dizendo que Sua Excelência vai decidir o caso do Sr. Sérgio, ou o 
caso do Ministro-Chefe da Casa Civil, ou o caso da Fazenda. O 
que estou dizendo é que o Presidente deve dizer: a linha do ~eu 
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O SR. PEDRO SIMON. É um homem sério. Governo é esta. Deve deu: rminar se alguém pode ou não trabalhar 
aqui ou lá. Determinada a linha por Sua Excelência. não é necessá-
rio nenhum Ministro faze-r averiguações; no mOmerito em que to- O ~r. Osmar Dias· A empresa do Sr. Hargreaves foi cria-
mar conhecimento de um fato, toma a decisão a respeito. da em mato deste ano e, em junho, já recebia o conCeito de desta

cada notoriedade. o que a credenciava para prestar consultaria ao 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pe.:es) · Senador Pedro Go 

S
. ,_, liz . vemo. Se em apenas um mês o Sr. Haron-.2ves 1-á conseguiu 
unon. Ulle mente, o seu tempo está esgotado. Pediriã. a V. Exa et"-tsso, penso que, além de sério, é um homem iluminado. -

que encerrasse_o seu discurso. pois há viole oradores inscritos. 
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, V. Ex• deve reco- O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente. vw encerrar meu 

pronunciamento, agradecendo a gentileza de V. Ex•. 
nbecer que, quando iniciei meu discurso. havia poocos Senadores 
em plenário. e os que estavam ínscritos não se encontravam pre- Irei refletir muito. boje, a respeito de uma conversa tida 
sentes. Pelo menos, tive o mérito de, enquanto proferia meu pro- com um grande amigo meu, um dos melhores Senadores desta 
nunci.amento. trazer os Senadores ao plenário; agora. há cerca de Casa. S. Ex" pergunta - e voltarei a esta tribuna · se não devemos 
vinte presentes. V. Ex• chamou todos e voltou, para começar tudo ter cuidado com relação a imaginar que nós, na poliüca, temos que 
de novo. Se o meu discurso náo teve outro significado, v. Ex• há buscar a ética como fm.alidade. E S. Ex• aflnila que a ética-deve 
de me fazer }Jstiça, pois esta sessão de_ quinta-feira estava para ter- ser o caminho parn se buscar o bem comum. 
minar. Permita-me apenas ouvir os aparteantes. CoDOO!do plenamente com S. Ex_•. Nós, na política, temos 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) . P~o a v. Ex• que buscar o bem comum. Estamos na polítíci para -nieihorar as 
que, deJX)is de ouvir o's aparteantes. encerre sua oraçãO. condições de vida do povo, da sociedade; para fazer com que um 

País que tem trinta milhões de pessoo.s que passam fome diminua 
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior-prazer. Peço des- esse número; para fazer com que um País que está em quinto iuoar 

culpas a V. Ex•. 
0 

no mundo na ~o dos ~lfabetos, em segundo lugar no 
Vilson Kleinübing · Permite-me V. Ex" um aparte? mundo na má distnbmção da nqueza. mude. Para isSo temos que 
O SR. PEDRO SIMON . Ouço v. Ex•. mudar. para isso estamos na politica. · 

Vilsou Kleioübing - Senador Pedro Simon, quero ra:zer - Penso que buscar a seriedade na coisa pública 6 o primeiro 
uma pequena observação. Trata-se de um comentário a respeito da passo para chegannos lá. Mas essa é uma outra questão, à qual 
atitude desses dois senhores, Dr. Mauro Durante e Dr. Henrique pretendo voltar aqui, oportunamente, para analisar. 
Hargreaves, que estiveram com o Presidente hamar Franco no Go- Deixo a tribuna CODl a consciência tmnqüila. Volto a repe-
vemo. V. &• coloca muito bem que o Presidente deve dar uma tir: talvez alguém esteja dizendo, com a minha conclusão. que não 
orientação e exigir dos seus subordi.oa.dos que a cumpnm. No en- se precisa de um amigo cxxno este. Mas estru falando porque res-
_tanto, os dois alunos citados aprenderam muito pouco com o Pro- peito o Presidente, porque desejo que o Governo de Fernando 
fessor, com o Chefe. Ninguém tem dúvida de que o Presidente Ita- Henrique Cardoso tenha êxito. Por isso estou aqui. E a melhor ma~ 
mar Franco exerceu um Governo austero; porém. aqueles dois não neira de ajudarmqs o Presidente Fernando Hemique Cardoso, que 
aprenderam com o Chefe, t.anlo que, quando se afastaram do Cll:e- é um homem de bem. que deseja que seu Governo dê certo, é cha-
fe, ftzeram uma ação entre amigos. Isso também tem que ficar ela- mando a atenção para as coisas que não estio certas. 
ro. Independente de qualquer que seja o Pre~dente da República, Muito obrigado, Sr. Presidente. 
eles.. pelo menos, deveriam ter aprendido a lição com o seu (lJefe, 
que fez um Governo austero, como todo Brasil reconhece. Muito O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) --~cedo a _pala-
obrigado pelo aparte. vm ao Senador Carlos Pa:trocinio, que dispõe de vinte minutos • 

. o SR. PEDRO SilVIO r'( :-ÊD1-Primeiro ]Ug;lr-;-mcu nObre - c c_ O. SR. CARLOS PA TROCOOO (P.f'L...l'O.. Pronuncia- o 
Vico--Líder. V. Ex• está eDtrando no mérilO, no qual. por enquanto. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, de uns 
faço questão de oãõentrar.-Não entrei no conteúdo do que é ou do tempos para cá, comandada por uma emissora de rádio do Estado 
que nio é; fiquei apenas na questão em si. V. Ex• já está entrando de São Paulo. ganha temm.o na míd:ia uma. insidiO&&. campanha 
no mérito e fazendo juízo de valores. M~· V. Ex" está correto contra a obrigatoriedade da retransmissio da. •rvoz do Bmsil". 
quando diz que as pessoas aprendem ou não a~ndem. E V. Ex• Querem oS-psttorios de tal iniciativa que fique a cargo-da clircção 
também há de concordar ccxn.igo. As pessoas. se não existe 0 chefe das emissoras de todo o País a ckcisio de colocar no ar ou não este 
dando ordem. desaprendem em questão de 24 horas. Se o chefe que é o mais antigo programa de rádio do BrasiL 
não disser "é por aqui", elas podem ter passado a vida inteii:a de Os líderes da. campanha. pelo que sei. nio têm argumentos 
um lado, mas mudam de lado Iigeiiinbo. O chefe tem que dizer "o consistentes. Na vmiade. têm apeoas _um argumeoto. Dizem que o 
caminho é p<X' aqui": caso coott'ário, se o chefe não mostrar o cami- programa surgiu em 1937. durante o Estado Novo de Getúlio Vãrgas, 
nbo. pelo amor de Deus, confW" apenas nas pessoas dá no que dá. e que, portaDI.O, teve uma origem autoritária.. Por isso, deve acabn. 

O Sr. Vilson Kldnüblng. Para se ter canlter não se precisa O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pc=) • Senador Carlos 
de cbefe. Patrocínio, interrompo V. Ex"~ propor ao Plenário a. prorroga~ 

O Sr. Os!Dar Dias- Senador Pedro Simon, petmite-me V. 
Ex" um aparte? E somente uma observação, por um minuto. 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex•. 

O Sr. Osmar Dias · V. &.•. Senador Pedro Simon. é uma 
das pessoas mais credenciadas a falar de moralidade, p:>is sua his
t6ri.a JX>Iitica assim o recomenda. Mas faço uma observação, por
que li uma noticia a respeito da empresa do Sr. Hargreaves. Não o 
cooheço, mas se V. Ex• afirmou que é nm homem sério, acredito. 

ção por quinze minulos d& hora do Expediente, para que V. &.• 
possa concluir o seu pronunciamento. (Pausa) 

Aprovado. 

v. &·pode prosseguir. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO - Muito obrigado. Sr. 
Presidente. 

Ora. se for só essa a questão, teremos que rever toda a legis
lação brasileira criada durante governos mnoritários. E, como sabe 
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t,~ualquer estudante de primeiro grau. o Brasil Yivcu muth,.., Jes~~ 
momentos ao longo de sua história. 

Ê daro que o objetivo principal da campanha e çna'r ma1s 
uma hora na tabela de vendas das emissoras de râdio. No fundo. _o · 
que querem os "democráticos" ini..migos da "Voz do Brasil" é Lào
:->Pmente dispor de mais sessenta minutos em hOfirit.l n1lhn..' para 
~-<nnercialização. 

Também me parece muito claro que tal ~·ampanha está -;endn 
desencadeada apenas pelas emissoras de rádio mais pociemsas. insta
ladas nas grandes cidades. Justamente as de maior faruramento. 

O interessante é que nenhum dos patronos da L"ampanha 
tem coragem de dizer abertamente que o objetivo básit·n é faturar. 
Recorrem sempre ao falso argumento do autoritarismo. 

Não dizem também os líderes dessa perniciosa campanha 
que emissoras de rádio são empresas que amam mediante conces
são do Governo. Não explicam que o Dovemo permite que funcio
nem em troca da prestação de um serviço ao píblico, serviço que 
um bom oúmero delas acaba não prestando. 

Não dizem jmiãis oS inimigo; da ''VCYZ do Brasil'' que. se as emis
saas de rádio são obrigadas a retransmitir o~ em Coinpeos8.Ção. 
têm vinte e três horas p<r dia pam negociar can os pettocinadcres. 

Não há nada mais justo do que isto: para pagai os seus cus
Los. as rádios têm 23 horas para comercializar. Podem muito bem 
dedicar um hora para retransmitir um programa que presta real 
serviço à popUlação brasileira. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores. refutado o falso argu
mento dos que querem o fim da ''Voz do Brasil", é preciso ver o 
papel que o programa representa boje para o nosso País. A "Voz 
do Brasil", indubitavelmente, é o melhor canal que têm os Poderes 
Executivo e Legislativo para se comunicar com o povo brasileiro. 

A ''Voz do Brasil" serve para que o Executivo envie mensa
gens de interesse geral como, por exemplo. anúncio das remessas 
de numerários para o setor de educação nos mais distantes Municí-
pios do País. -

Embora seja muito importante para o Executivo, esse pro
grama é simplesmente fuodamental para o Poder Legislativo. 

Além da ''Voz do Brasil", para se comunicar com o povo. o 
Executivo tem emissoras próprias de rádio e· dC televisão, detém 
fartos recursos para campanhas p.Iblicitárias e possui também em
presas que podem anunciar na mídia assuntos de-interesse ofiCial. 

Já o Legislativo tem apenas a '"Voz do Brasil". Aliás, o Po
der Legislativo tem. através do_ seu Presidente, a prerrogativa_ de 
usar a rede nacional de rádio e televisão, n:uls o faz muito pouco e 
com muica parCiinônia. Entendo que até deveriamos usá-la mais. 

Senadores e Deputados eleitos pelas áreas mais distantes do 
Norte. do Centro-Oeste e do Nordeste conhecem muito bem a im
portância desse programa. Em muitos ciisos, a ''Voz do Brasil" é o 
único _canal de comunicação de que dispõe o homem que mora nas 
regiões mais inóspitas, nas matas, nas selvas, nos grotões. O pro
gram3.:- nesses casos, f~ jus ao ~- É verdadeiramente a "voz" 
do Brasil que chega até eles. 

Além disso. como sabemos todos aqui no Congresso Nacio
nal. é um programa totalmente democrático nos minutos que ca
bem à Câmara dos Deputados e ao Senado da República. Partici
pam dele, indistintamente, todos os que fazem pronunciamentos 
em plenário e que att.Iam nas comissões. 

O que se pode lamentar. isto sim, é que sua duração é insu
ficiente. Mesmo q.~e tivéssemos uma hora só para a tiansmissão de 
uma resenha de<; trabalhos do Parlamento. o espaço ainda não bastaria. 

Na verdade, o cidadão comum não tem uma boa compreen
são do trabalho parlamentar. Poucos sabem o que fazem exata
mente os Senadores e Deputados no seu cotidiano em Brasília; a 
.. Voz do Brasil" serve para minorar essa falha. 

lnfeliz.mt·ntc .. 1 '-''h<.!-rtura dos lrabalhos do Parlamento, 
por parte da midi.1 . ._l~·ix.u bvJe muitv a desejar. Em geral. m 
veículos pnxuram Jar rna10r espa\'O às informações sensacio. 
nalistas em delrimen!n de uma. boa cobertura dos trabalhos par· 
lamentares. Jornais. rádios e tevês dão preferência ao folclórico. 
ao humorístico. ao insú!itn. Esquecem. por exemplo. de dar espa· 
ço ao trabalho sérin na-.; <..'tlmissões c aos debates de assunto~S. po· 
!êmicos em plenário. 

Sr. Presidente-, Sr"s e Srs. Senadores, pelo que estou_JilfOr· 
mado, uma pen:entag.ern muito pequena das emissoras. das quase 
três mil rádios que funcinnam no País. está engajada nessa campa· 
nha condeoada ao malogn>. Ouvi dizer que apenas duas c-entenas 
das emissoras bras.ileiras ãpóiam a iniciativa. 

A verdade é que os proprietários das emissoras menores sa· 
bem que a "Voz do Brasil" tem uma audiência muito boa. ao con
trário do que dizem _os inimigos do programa. 

Estou certo de que o Parlameoto·vai refoistir a- esse ataque à 
"Voz do BraSil". Por trás dessa caii:Jpanba. de objetivo meramente 
comercial. certamente estão escondidos os lnim.igos da democra
cia, os que têm seus interesses escuses barrados aqui no Parlamen
to. Por isso. para eles. silenciar o programa é essencial; acabar 
com a "Voz do Brasil" significa calar o Congresso NacionaL 

É o apelo que faço aos emineotes pares do Senado FederaL 
oo seotido de preservarmos esse programa. que é de grande inte
resse cívico para a nossa Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr, Carlos Parrocinlo, o 
Sr. l~fferson Péres, deixa a cadeira do. pruidência, que 
i ocupada pelo Sr. José Sa.rney, PresitUnJe. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa~ ofi. 
cio que serão lidos pelo Sr. 16 Secretário em exerclcio, Senador 
Jefferson Peres. 

São lidos os seguinteS: 

OFÍCIO W 900- L- PAJ95 Brasília. !3 de setembro de !995 

Senhor Presidente, 
Em atenção à solicitação da Secretaria da Comissão Mista. 

de Orçamentos Públicos e Fiscalização, reitero a designação dos 
Membros do Bloco PFUPTB à mesma. preenchendo a vaga deixa
da pelo ex-Deputado Humberto Souto. 

Titulares 

Dep.~tado Aracely de Paula 
Deputado Ciro Nogueira 
Deputado Osvaldo Coelho 
Dep.~tado Antônio J. Filho 
Deputado lberê Ferreira 
Deputado Antônio dos Santos 
Dep.~tado Mutilo Pinheiro 
Deputado Luiz Moreira 
Dep..~tado João Mendes 
Dep.Jtado Nelson Marquezelli 
Dep..~tado Pedrinho Abrão 
Dep.Itado José Rezende 
Deputado Alexandre Ceranto 
Dep.~tado Efraim Morais 
Deputado Arolde Oliveira 

Suplentes 

Deputado José Carlos Vieira 
Deputado Mauricio Najar 
Deputado Marilu Guimarães 
Deputado Benedito de L ira 
Deputado B. de Andrada 

Ao ensejo renovo a V, Ex a expressão do meu apreço. -De
putado lnocêncio Oliveira, Líder do PFL . 

Liderança do Bloco PFLIPTB 
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Ofício N° 906-L-PFL/95 Brasilia. r4ae se<emr.o de 1995 

Senhor Presidente. 

ComunicO a V. Ex• que o Senhor [)eputado Pbilemon Rodri~ 
gues passa a ocupar. a partir desta data. a vaga de titular destinada ao 
Bloco PAJPTB na Comissão Mista de Planos. OrçameD105 Públioos 
e Fiscalização, em substituição ao Deputado José Rezende. 

Na oporrunidade. renovo a V. Ex• protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Dep.Itado Inocêncio Oliveira, Líder 
do Bloco PFL/PTB. 

SGMIP 1076 _ _Brasilia. 14 de setemtro de 1995 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. em aten
ção ao Oficio c 0 613/95, da Liderança do Bloco Parlamentar 
PLIPSDIPSC, a indicação do De?Jtado Marquinbo Cbedid, como 
titular, para integrar a ComisSão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blk,os e Fiscalização em substituição ao Deputado José Egydio. 

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

O·SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Serão feitas as subs· 
tiwições solicitadaS:. Sobre a Mesa, projeto que será lido pelo Sr. 
1 o Secretário em exercício. Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' %, DE 1995 

Altera os ar1s. 243 e 244 do Regimento Inter
no, que versam sobre autoria das proposições. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' Os arts. 243 e 244 do Regimento Interno do Senado 

Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 243. Considera~ se autor da proposição o seu 
primeiro signatário quando a Constib.lição ou este Regi
mento não exija, para a sua apresentação. número deter
minado de subscritores.'' 

"Art. 244. Ao signatáriO -de proposição não é líci
to dela retirar sua assinatura." 

Art. 2' Esta Resolução elllra em vigor oa data de sua publicação. 

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

Justificação 

Pretende-se, com esta proposição, alterar dois dispositivos 
regimentais COnexos. ambos relacionados com a matéria "autoria 
das proposições''. 

Em síntese, objetiva-se suprimir a figura da assinatura de 
apoiamento (art. 243) e proibir a retirada de assinattua eril ~ 
sição (art. 244). 

Essas duas mudanças regimemais visam, em última análise, 
a pôr ftm ao desgastante procedimento de supressões ou reclassifi
cações - como apoiamento - de assioalllras dos Senb~s Senado
res. sempre com o objetivo de retirar de proposição o número ne
cessário de autores. 

Tal praxe é nociva à imagem do Senado, pois torna os seus 
integrantes alvo de críticas por incoostâocia e maleabilidade diante 
das conveniências políticas momentâneas. 

Ao se pôr fim a essa prática, não apenas evitar-se-ão as crí
ticas, como, sobrerudo, instituir-se-á a salutar regra de que cada 

parlamentar, ao assumir um compromisso, arque, até o fim, com 
as ~ponsabil.idades dele decorrentes. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995. - Senador Ro· 
berto Requião. 

lEGISlAÇÃO CrJ'ADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

CAPÍTUWN 
Da autoria 

Art. 243. COOS-iãeia-se autor da proposição o seU primeiro 
signatário quando a Constituição oo este Regimento não exija, 
para a sua apresentação. número determinado de subscritores. nào 
se considerando. neste último caso, assinaturas de apoiamento. 

Art. 244. Ao signatário de proposição só é lícito dela retirar 
sua assina.nna antes da p.Iblicação. 

Parágrafo único. Nos casos de proposição, dependente de 
número mínimo de subscritores, se, câ::n a retirada de assínawra. 
esse limite não for alcançado, o Presidente a devolverá ao primeiro 
signatário, dando conhecimento do fato ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto será P"· 
blicado e, em seguida. ficará sobre a mesa durante 5 <lias, a fim de re
ceber emendas, nos termos do art. 401. § 1°, do Regimento Ii:uerno. 

Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Seruidor Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.193, DE 1995 

Senhor ~idente, 

Nos termos do art 172, inciso I. do Regimento Intemo, re
queiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 13, de 1991 -complementar. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.Senador Eduar
do Matarazzo Supticy, Líder do PI'. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- O requerimenlo lido 
será publicado e incluído na Ordem do Dia. oportunamentci;-ap6s a 
manifestação dó Presidente da Comissão de C<lilstituiÇão. Justiça e 
Cidadania. 

Sobre a mesa. oficio que-será lido pelo Sr. 1° Secretário eni 
exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF. N' 042/1995/CCJ Bxasília.13desetemrrode 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex• que em reunião 

realizada nesta data. esta Comissão aprovou poi=r da laVIll do Sena
dor Romeu Tuma. o qual conclui pela rejeição do Projelo de Lei do 
Senado n' 75, de 1995. de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
''extingue disposições legais que asseguram a prisão especial''. 

Cordialmente, - Senador Iris Rezcode, Presidente da eo.. 
missão de Constin.tição, Justiça e Ciôadanía. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Com referência ao 
expediente que acaba de ser lido. a Presidência comu.níca ao Ple
nário que, nos termos do Regimento, abrir-se-á o prazo de cinco 
dias úteis para ínlerposição de recurso por um décimo da composi-
ção da Casa. - -

Sobre a mesa. I"CC!:Uerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício. Senador Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes 
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REQUERIMENTO N' 1.!94, DE !995 

Senhor Presidente, 

Requeiro. cos termos do art. 50 .. § 1°, da Coostituíção Fede-
ral, dirija-se esta Casa a Titular da Pasta~ lndP_stti_ª-~ do Comércio 
e do Turismo. Exm• Sr" Ministra Dorotbéa Werneck. solicitando 
sejam por ela prestadas ao Senado Federal as seguintes informaçõ
es. pertinentes à competência daquele órgão: 

I - Quantidade de automóveis produzidos oo montados. no 
País, ano a ano. de 1993 a agosto de 1995; 

II - Quantidade de caminhões, destacando leves, médios, 
pesados. produzidos ou montados. oo País. ano a ano. de 1993 a 
agosto de 1995; 

Ill - Quantidade de ônibus rodoviários, urbanos, cbassi co
mum. produzidos ou montados. no País. ano a ano. de 1993 a 
agosto de 1995: 

IV- Quantidade, elencada por potência, de tratores de roda, 
pnxiuzidos ou montados, no País, ano a ano. de 1993 a agosto de 
1995. assim Sendo: ---- --

-até 49HP: 

- de 50 a 99HP: 

- de I 00 a r99HP: 

- acima de 200HP; 

V- Quantidade de tratores de esteira, produzidos ou monta
dos, no País, ano a ano, de 1993 a agosto de 1995: 

VI - Quantidade de cultivado~s m9tçriza_çiqs. colb~itadei
ras e retroescavadeiras produzidos no Brasil, ano a ano, de 1993 a 
agosto de 1995: 

VII - Quantidade de automóveis de passeio, comercíais le- _ 
ves. caminhões, ônib.Is e máquinas agrícolas automotrizes impor
tados. ano a ano, de 1993 a agosto de 1995; 

VIII - Quantidade de empregados. oa iochístria automobilística 
e nas concessionárias. no País. ano a ano. de 1992 a agosto de 1995; 

IX - Quantidade de empregados nas empresas concessioná
rias e importadoras de veículos. no País, ano a ano, de 1993 a 
agosto de 1995; 

X- Valor pago pelas importaclools de veículos, à guisa de Impos
to de lmpooação. ao Governo. ano a ano. de 1993 a aga;to de 1995; ~ 

XI- Valor pago, pelas importadoras de veículos, ao Gover
no. à guisa de IPI sobre veículos importados. ano a ano. de 1993 a 
agosto de 1995: 

XII - Valor pago. pelas importadoras de veículos. ao Go
verno. à guisa de ICrviS sobre veículos importados. ano a ano, de 
1993 a agosto de 1995: 

xm --Valor pago, pelas montadOraS naCÍODaiS, 30 GoYerM 
no. à guisa de IPL ano a ano. de 1993 a agosto de 1995; 

XIV- Valor pago, pelas montadoras oacíonais. ao Governo -
à guísa de ICMS ano a ano. de 1993 a gosto de 1995; 

XV - Qual o valor pecuoiáriO referente à. renuncia de tribu
tos estaduais e federais (IPI e ICMS), ano a ano. de 1993 a agosto 
de 1995, no que respeita às montadoras de veícillos nacionais; --

XVI- Qual volume de recursos que as montadoras do setor 
automotivo aplicarão no País, ano a ano de 1995 a 1999, especifi
cando a aplicação de cada montante, isto é se os recursos serão 
destinados a novas fábricas ou à ampliaç-ão das instalações já exis
tentes, etc. 

XVU- Especificar exaustivamente. quanto ao item anle-· 
rior, quais as fontes dos recursos a serem aplicados. oo seja, se 
oriundas de fmanciamentos do exterior: de lucros de balanço. do 
BNDES. ou de qualquer outra fonte. 

XVITI - Apontar quais os invesúmentos pretendidos pela 
inciatíva privada nos setores farmacêuticos. químicos metalúrgico. 
siderúrgico e eletroeletrônico, ano a ano de 1995 a 2000; 

. XIX- Especificar exaustivamente, quanto ao item anterior, 
quais as fontes dos recursos a serem aplicados. ou seja. se oriundas 
de (ma..nciamentos do exterior de lUcros de balanços, dO BNDES. 
ou qualquer outra fonte; 

XX - Apontar quais os efetivos beneficias gerados para a 
Economia Brasileira decorrentes da maior flexibilidade, facultada 
I}efo-Govemo, no que tange à importação de amoveículos e de má
quinas agrícolas automotrizes; 

XXI - Especificãr os beneficias que as Câmaras seiOriais 
troxeram para estabilização do Plano Real; • 

xxn- Quais os preços de veículos e de máquinas agríco
las automotrizes mantidos de julho de 1993 até agosto de 1995. 
em va!or nominal; 

Xxm- Quais os produtos controlados pelas Câmaras Seto
riais. cujos preços em valor nominal foram mantidos, de julho de 
1993 até agosto áe 1995. aí se incluindo os veículos e máquinas 
agrícolas automotivas nacionais. 

Requeiro, ainda sejam as informações antinentes a va!or pe
cuniário, prestadas em Real e em Dólar corte-americano. 

Sala das Sessões. 1~ de set~mbro_ de 1995.- Respeitosamen
te, Senador João.Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N' 1.195, DE 1995 

Senhor Presidente. 

Requeiro, nos termos do art. 50, parágrafo 1°. da Constitui
ção Federal. dirija-se esta Casa ao Exm0 Sr. Ministro da Justiça. 
Dr. Nelson Azevedo Jobim. solicitando sejam por ele. detalhada
mente. prestadas ao Senado Federal. as seguintes informações~ 
pertinentes ~_cgmpetêncía daquele órgão: 

I- quais ~s motivações legai-s que levaram a Polícia. Federa.} 
de São Paulo a deter, sem--direitO_ à identificação civU. o Sr. João 
Paulo Xavier Rocha. que, em companhia do seu pai. Senador; João 
Rocba, subscritor do presente, chegava ao Aeroporto de Congo
nhas, em São Paulo, em aeronave daTAM. vôo 539. às 8 horas, 
do dia 6-9-95: 

II- o comandante da referida aeronave daTAM que perfa
zia o trecho Goiânia--São Paulo, vôo das 6 horas. com escala em 
Ubedândia (MG), teria denunciado, equivocadamente, o filho do 
subscritor, como sendo um seqüestrador baíano. recentemente en· 

-volvido. como autor, em crime de seqüestro. 

Mesmõ em se lendá.:=-venfiCado tal denúncia. qual a razão 
pela qual a assertiva do Senador da República. João Rocha. de que 
a denúncia em questão era improcedente. p::>is o detido se tra.Lava 
de seu filho, não mereceu a devida fé pública; 

Ill - poi-que normas legais são instruídas a JX'liciais fede
rais a agir no que concerne aos direitos e garantias individuais dos 
cidadãos por eles al:xmiados; 

N - apontar quais os norteamentos recebidos do Ministério 
da Justiça pelos policiais federais no que pertine à i munida~ par
lamentar e à respeitabilidade e acatamento de suas assertivas. 
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Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995.- Atenciosamen
te. Senador João Rocha. 

(À Me.sa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 1.196, DE 1995 

Senhor Presidente. 

Requeiro. nOS-termos do Art. 50. Parágrafo l". da Consti
tuição Federal, dirija-se esta Casa ao Exm" Sr. Ministro da Pre
vidência e Assistência Social. Dr. Reinhold Stephanes. solíct
tando sejam por ele prestadas ao Senado Federal as segumtes 
informações: 

I - Volume de rea1rsos. apontados em Real e em Dólar norte
americano. devidos. pelo Distrito Federal à Previdência Social. a ser 
arrecadado dos contribuintes e lançado na rubrica "Dívida Ativa"; 

ll - Solicito ainda que. em sendo usado _como paradigma. 
para tais informações. todo o montante devidO Pefo-Distrito Fede
ral ao lNSS até a data em qu~ foriin ~~~prestãdas, destaquem-se 
os seguintes itens: 

--Valor Principal dos Recursos: 
-Juros: 
- Correções: 
-Multas. 
Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995. - Respeitosa

mente. Senador João Rocha. 

(À M~sa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Os requerimentos 
serão encaminhados .à Comissão Díretora. na forma do Regimento, 
art. 2I6. para decisão. 

Sobre a mesa. proposta de emenda à Constib.liçào que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício. SeD.adoi Jefferson Peres. 

É lida a seguiote 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 53, DE 1995 

Acrescenta parágrafos ao art. 14 da Constitui· 
ção Federal, dispondo sobre a ação de impugnação 
de mandato eletivo, 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
nos termos do § 3° do an. 60 da Constituição FOOerãL p!oi:nulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1° Ficam incluídos os seguintes §§ 12 e 1J. no art. 14 da 
Constiruição Federal: 

"Art. 14 ................................................................. .. 

§ 12. A ação a que se refere O parágrafo anterior
deve ser julgada. em primeira e segunda instâncias, no 
prazo de cento e cinqüenta dias contados da propositura 
da petição inicial. 

§ 13. Transcorrido o prazo previsto no§ 12. o 
processo só poderá pmsseguir com prévia licença: 

I- da Câmara dos Deputados. nos casos de im· 
pugnaçãó de mwdato do Presidente da República ou de 
Depu <ado Federal; 

II- do Senal.!o Federal. nos ciSOS de imp.1gnação 
de mandato de Senador. 

III -da Assembléia Legislativa, oos casos de im· 
pugnaç.ão de mandato de GovemaC:fcir de Estado oo de 
Depu<ado Es<adual: 

N- da Câmara Legislativa. nos casos de impug
nação do mwdato do Governador do Distrito Federal 
ou de Deputado Distrital: 

V- da Câmara Municipal. nos casos de impugna· 
ção de mandato de Prefeito ou de Vereador. •· 

Art. 2o Esta Emenda Constirucion.a.J entra em vigor na dãta de 
sua publicação. aplicando-se desde logo aos processos em andamento. 

Justificação 

A presente Proposta de Emenda à Constiruição pretende do
tar a Lei Maior de instrumentos legais que permitam soluctonar 
grave problema político-institucional que se verif1ca em nosso 
País. Com efeito, há boje Prefeitos, Deputados Estaduais. Deputa
dos Federais e pJesmo Senadores, já áevida._mente empossados e 
no pleno exercício de seus respectivos mandatos. sob a Espada de 
Qâmodes do Ju_dic_iário. Ocorre qúe toda umã sorte de ações de 
impugnação de mandato, em número ex~ssivo, propostas sob o 
mais diversos pretextos, ameaçam os mandatos de representantes 
eleitos pelo JX>VO. 

Tal fato gera evidente desequilíbrio entre os Poderes daRe· 
pública, pois com o postergamento indefinido das decisões. o titu
lar do mandato contestado fica desprovido da necessária inde
pendêncía e ananbado na sua legitimidade. essenciais para o bom 
exercício do mandato. Há inclusive precedentes em que o titular 
do mandato impugnado o exe:oceu_l09q sob a ameaça de cassação. 
ficando à mercê da autoridade judiciária todo esse tempo. o que 
configura siruação incompatível com a independência mesma que. 
por mandato constitucional, deve prevalecer na relação entre os 
três Poderes. 

Em.face dessa realidade o que fazer, então? 

Eliminar a grande conquista democrática da Ccioiúnlição 
Federal de 1988,-que foi a ação de impugnação de mandato por 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude? Não. O que 
devemos é encontrar instrumentos que. preservando a açáo_, e li· 
minem os seus inconvenientes: que, garantindo a liSura do pro: 
cesso eleitoral, garantam também o princípio constitucional da 
segurança jurídica, o princípio da celeridade caracteristico do 
processo eleitoral e, também, a estabilidade do mandato popu· 
lar. · 

De fato. a Lei Maior garante a todos. em seu art. 5°. ca
put, o díreito à segurança na qual se inclui a segurança das re
lações juridicas. Ademais, como anota a boa doutrina do pro
cesso eleitoral, a celeridade na apreciação dos feitos eleitoiais 
se impõe para que não ocori'a dano irreparável a candidato. a 
partido político e também ao mandatário já empossado e em 
pleno exercício. Por antro lado, como já sobre_dito. aquele que 
exerce mandato popular não pode desenvolver as suas ativida
des com a legitimidade e a independência imprescindíveis se 
está permanentemente ameaçado de perdê-lo. Exatamente por 
isso qu"' a Carta Magna cercou o exercício do mandatO COm 
imunidades e garantias (v.g. arts. 53 e 86). 

Dessa forma, em decorrência do acima exposto, _estamos 
propondo o acréscimo de dois parágrafos ao art. 14 da Consti
tuição Federal com o fim de fumar prazo -para a Justiça Eleito
ral julgar as ações de impugnação de mandato e também de de· 
finir que, uma vez esgotados esses prazos. o andamento dores-. 
pectivo process_o dependerá da licença da Casa Legislativa cor· 
respondente. 
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Acreditamos que com a solução que ora submetemos à 
apreciação dos nobres pares, por um lado estará preservada a 
ação de impugnação de mandato eletivo, importante conquista 
da Carta de 1988. e outro lado. restará -5-.ãTVaguard.ado o exercício 
do mandato popular sem constrangimentos de quaisquer ordens. 
o que é condição sine qua ooo para a legitimi-dade da democracia 
representativa. 

Tendo em vista a relevância da matéria tratada pela pro
posta de emenda à Constituição ora justificada, solicitamos o 
apoio dos ilustres colegas parlamentares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.- Senador Ro
berto Requião- Pedro Piva- Carlos Wilson- Epitácio Cafeteira
Waldeck Omelas- Lúcio Alcântara- José Bianco- Sérgio Maw _ 
cbado- Bello Parga- Jose Fogaça- José Roberto Amlda- Lauro 
Campos - Marina Silva - Luiz Alberto de Oliveira - Edison Lo
bão - Jonas Pfu.beiro - V::!mir Campefo ~- BeD.i V eras - Osmar 
Dias- Carlos Pattocín.io- Onofre Quinan- Freitas- Neto- Sebas
tião Rocha - Vilson Kleinubing -- Romeu Tu ma - José Eduardo 
Outra- íris Rezende.:.. Jadef Barbalho. · 

(À Comissãc de Constíiiúção, Justiça- e Cidaiiania..) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A proposta de 
emenda à ConstituiÇão que acaba de ser lida está sujeita às dispo
sições específicas constantes do Regimepto. art. 354 e seguintes. 

A matéria será p.~blicada e despachada à Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. proje· 
tos de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Sena
dor Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 258, DE 1995 

Cria área de livre comérCio em Brasília, Distri· 
to Federal. 

Art. l 0 É criada. em Brasília., Dist:ríto Federal. área de livre 
comércio -de importação e exportação, :sob regime fiscal especial, 
estabelecida com a finalidade de promover atividades produtiva'i e 
geradoras de empregos qualificados ~Brasília e, em especial em 
suas "cidades-satélites". · 

Art. 2° Serão determinadas em lei do- Distrito Federal as 
áreas contínuas em que se instalará a Área de Livre Comércio de _ 
Brasilia- ALCDF. incluindo locais aProPriados para o"enttepostaw 
mento de mercadorias a serem naciooa.lizadas ou reexportadas. 

Art. 3~ As mercadorias estrarige'iras õllilaciona.iS enviadas à 
Área de Livre Comércio de Brasília- ALCDF serão, obrigatoria
mente, destinads a empiesa autorizada a operar nessa área. 

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras na Área far· 
se-á com suspensão dos Impostos sobre a Importação e sobre Pro
dutos Industrializados, que seri convertida em isenção, quando as 
mercadorias fcm:m destinadas a: -

I - consumo e venda interna na Área de Livre Comércio de 
Brasília; 

II - benefiCiamento. em seu tetrit6ri6. de pescado. pecuária. 
recursos minerais e matérias-primas de origem agrlcola oo florestal; 

Ill- agropecuária e psicuJtura; 

IV - instalação e operação de turismo-e serviços de qual
quer natureza:; 

V - estocagem para comercialização no mercado ex temo: 

VI- reexportação como componente em picxiutos finais co
mercializados nfl exterior; 

vn- bagagem acompanhada de viajantes. observados os li
mites ftxados pelo Poder Executivo por intermédio da Secretaria 
da Receita Federal. 

§ lo As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utili
zadas como panes. peças ou insumos de produtos industrializados 
na Área d~ Livre Comércio _de Brasília - ALCDF -, gozarão de 
suspensão dos tributos referidos neSte artigo. mas estarão sujeitas 
à tributação no momento de sua internação. 

§ 'P Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a: 
a) armas e munições de qualquer natu~z.a; 
b) automóveis de passageiros; 
c) bebidas alcoólicas; 
d) perfumes; 
e) fumo e seus derivados. 
Art. 5° Considera~ se importação normal, para efeitos a:t!mi· 

nistrativOs e fiscais,-.i compra de mercadorias est.raogeiras ano~ 
nadas na ALCI)F por~ empresas estabelecidas em qualquer outro 
ponto do ~erritério nacional. 

Art. 6° Os produtos nacionais oo nacionalizados. que entrn.
rem na ALCDF estarão isentos do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, quando destinados às finalidades mencionadas no ca
put do art. 4° 

§ 1° Ficam asseguradaS a manutenção e a utilização dos cré
ditos do Imposto sobre Produtos l.ndustrializados relativos às: ma
térias-primas, pn:xiutos intermediários e material de embalagem 
empregados na industrialização dos prochHos introduzidos nas 
lreas de livre comércio. 

§ zo Estão excluídos dos benefícios flscais de que trata este 
artigo _os produtos abaixo, compreendidos Qos: capítulos e/ou nas 
posições indicadas da Nomenclaturn Brasileira de Mercadorias, 
aprovada pela Resolução n' 75. de 22 de abril de 1988. do Comitê 
Brasileiro de Nomenclarura. com alterações posteriores: 

a) armas e nnmi~: Capí'tulo 93; 

b) veículos de passageiros: posição 8703 do Capítulo 87. 
exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes; 

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (eiceto 
2208.10 e 2208.90.0100) do Ca]:Ílruló22: -

d) fumo e seus derivados: Capítulo 24. 

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a aplicação de re
gimes aÓI;Janeiros especiais para as mercadorias estrangeiras desti
nadas à Area de Livre Comércio de Brasilia - ALCDF -. assím 
com.o para as mercadorias dela procedentes. 

Art. 8' O Banco Central do Brasil n<Xmatizará oo procedi
mentos cambiais aplicáveis às operações: da-Área de Livre Comér
cio de Brasília - ALCDF -, criando mecanismos que favoreçam 
seu comércio exterior. 

Art. 9°. Os limites globais para as importações através da 
Área de Livre Comércio de Brasília - ALCDF -, serão fixados 
anual.mente pelo Poder Executivo. no ato em que o f:tzer para as 
demais áreas: de livre comércio. 

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo. poderão ser 
excluídas do limite globo! as importações de produtos pela 
ALCDF. destinadas exclusivamente à reexportação. vedada ã re
messa de divisas correspondentes, e observados, quando reexpor
tados tais produtos. tcxios os procedimentos legais apücávels às 
exportações brasileiras. 
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Art. 10. A Secretaria da Receita Federal exen:e!á a vigilãncia 
na ALCDF, bem como ·a repressão ao CODII'ã.bando e ao descaminho, 
sem pn:j.úzo da competência do DepartamelllO de Policia Federal. 

Pa!ágrafo único. O Poder Executivo deverá asse~ os=· 
sa; materiais e humanos necessárics aos serviços de fiSCalização e coo.~ 

· trole aduaneiro da Área de Livre Comércio de Brasilia- ALCDF. 
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposiçe>es em contrário. 

Justificação 

A implantação de uma área de livre comércio na Capita.l 
visa a promover um pólo de atividade comerciais, industriais e, 
por decorrência, fmanceiras, que criará uni grande número de 
oportunidades de emprego e que será capaz de romper a inércia 
que caracteriza a atual conjunbJra económica. 

Se por um lado, a geração de empregos, sobretudo, os de 
maior qualificação e CODSeqilente ge<ação de valor agregado, 
constitui" um- fim em 'si mesmo, por outro, é -um impêta1ivo dos 
dias ab.lais em razão do sistemático agravamento das condições só
cio-econômicas de grande parte da populaçio, sem perspectivas de 
reversão por caminhos convenciooaíS.:- É manifesto, no Brasil a 
persistência na adoção de políticas fiscais e monetárias punítivãs 
em relação às atividades produtivas e agravadom.s de uma concen
tração de renda sem paralelo em países de algum porte como o 
nosso. 

Cabe salientar que o Poder Executivo vem insistirido em re
duzir os efetivos das ad.miDistrações direta e indi:reta. das entida· 
des e fundações de direito público, alo!m de, e Jrincipolmente. das 
empresas estatais, que, de resto, vêm sendo eliminadas por meio 
das chamadas privatizações. Tais privatizações. inde
-pendentemente das condições em que têm sido feitas, estio longe 
de aproximar as estruturas de mercado de um clima mais cOmpeti· 
tive, promovendo, de fato, a substituição de nossas estatais por ai· 
guns poucos grupos ecooômicos, freqüentemente da área fmanceí~ 
ra. que tendem a privilegiar, em seus objetivos, o lucro ao invés da 
produção. Ademais, estão boje, em todo o Illllildo, as empteSas. di· 
tas privadas. inebriadas pelas racionalizações, reengenharias e ou
tras panacéias em Vogii. o que as leva. a praticar políticas Selvagens 
de demissões. O próprio Executivo F.ederal aca~ de forçar de for
ma virtualmente coercitiva demissões signiíi.Cativas no Banco do 
Brasil, ruja direção geral esll\ localizada ua capital do país. 

A favor desta nossa proposição, tem-se que Bmsllia conta 
com •P='iável quantidade de proflssiODAis <;om formação acadê· 
mica- muitos dos quais têm demonstrado- seu dinamismo A frente 
de micro e pequenas empresas na área de informática. bem como 
de diversas outras produções intensivas de conhecimento e de pes
quisa tecnológica. 

Tem sido demonstrado que uma área de livre com6rcio 
amplia o leque de possibilidades, boje estreito para todos, ainda 
que ex ponha, de maneira desigual, A concol"Cê:nci& os diversos 
agentes económicos. Ao familiarizar-se com os números forne
cedores de componentes no exterior, aos quais poderio recorrer 
para reduzir custos e, assim, incrementar suas exportações, pro
fissionaiS e pequenos empfeSáriOs beneflCiar-se-io de uma me
lhoria em sua produtividade, podendo, com isto. conquistar novas. 
fatias de mercado. 

Brasília, na qualidade de capital federal, oferece poten
cialmente um expressivo mercado representado pelas diversas 
administraÇõeS federais, representações de organismos interna
cionais e embaixadas estrangeiras; sem falar na crescente atua
ção, entre nós, de numerosas agências governamentais e -Dão-
governamentais. -

Antr: o ex. posto e-tendo em vista o relevame interesse pU
blico de que é revestido a matéria aqui tratada. solicitamos o 
apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto de lei que 
submetemos à apreciação desta Casa. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995. - Senadof -Lau. 
roCampos. 

(À Comissão de AssuntOs Econômico.s- decisão 
tenninariva.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, DE 1995 

Altera o disposto na Lei D0 8.629, de 25 de fe
_!_~ro de 1993, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Para efeito do disposto na Lei D0 8.629. de 25 de feve. 
reiro de 1993. não se considera propriedade produtiva o imóvefiural 

--onde fiCar comprovadã: pelo 6rpo respoosável pela fiscalização da 
legislação trabalhista. a ex~ de trabalho esc_rnvo oo análog~ 

Parágrafo único. Considera-se trabalho escravo ou análogo. 
para os fms desta lei, aquele prestado em condições física. pslqui
ca ou economicamente degradantes, que não possibilitem ao traba
lhador desligar-se dele a qu_alquer _tempo. 

Art. 2° Os tíOJios da dívida agrária. relativos às indeoizaçõ
es decorrentes da aplicação desta lei. somente serão emitidos com 
prazo de 20~(vinte) anos. 

Art.. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Justifiaoção 

No limiar do século XXI é inconcebível que. no Brasil. ain
da se coustate a exístência de trabalho escravo. 

O conceito de modemidade não pode conviver com práticas 
anacrônicas e ilegàis, a.ii::Jda resquícios do nosso passado colonial e 
escrilVista, -rião se coadunando. protantO~ com conceitos contem.po
rãueos de função social e propriedade produtiva, consagrados na 
Constituição BraSileira. · 

Recentemente, o M.inistêrio Público do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul e a Policia Federal libertaram, de acordo com maté
ria veiculada pelo jomal O Trabalhador Rural, edítado em agos
to pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agriculwra 
(CONf AG), 50 pessoas (20 crianças indígenas, 10 Dilo-índias e 20 
aduhas) submetidas ao regime escravo, em fazlmda localizada no 
municipio de Camapuii, no Ealildo de Mato Grosso do SuL 

O pi6prio Ptosidente Femaudo Henrique Cardoso, preocu· 
pado com a questão, assinou o Decreto n° 1.538, de 27 de junho 
último, criando o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho For
çado (GERTRAF), subordinado à Câmara de Politicas Sociais do 
Conselho de Governo. - ~ ~ 

A SOCietaria de Fi=li7açõo do Trabolbo, do Ministério do 
Trabalho. e o Fórum contra a Violência no Campo (formado pela 
Procuradoria'Geral da República e várias entidadea da sociedade 
civil) defendem a refOillllllação da legis~ penal pam o combale 
ao trabalho escravo no País. de modo a permitir a pmição não só 
dos intennediários de mio-de-obra- os chamados "gatos"- mas 
também dos empregadores. 

A Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. defme JXOPie· 
dade produtiva tão-somente a partir de parâmetros ecooômicos re
lativos ao grau de utilização da tei:ra e ao grau de eficiência na ex~ 
ploração do imóveL 

O presente projeto de lei, independentemente das sanções 
penais cabíveiS: pretende corrigir essa anomalia na legislação 
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agrária, descaracterizando como propriedade produtiva o imóvel 
rural onde ficar comprovad.amente constatada, pelo órgão público 
competente para a fiscalização do trabalho, a existência de traba
lho escravo ou análogo. conforme definido no próprio projetO-de 
lei, ora apresentado. __ ----··---· 

Essa correção sujeita, assim, tais imóveis à desapropriação 
por interesse sociã.l para fms de reforma agrária, cujos COl'l'espon
dentes títulos da dívida agrária só poderio ser emitidos no prazo 
máximo previsto na Coostituição. ru seja. 20 anos. 

Ante todo o exposto e tendo em vista a relevância da maté
ria solicitamos o ap:>io dos nobres _colegas po.ra a aprovação do 
projeto de lei que submetemos à apreciação da Casa. 

Sala das Sessões. 14 de setembro de 1995. - Senador Ro
berto Freire. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993 

DispOe sobre a regulamentação dos dispositi· 
vos constitucionais relativos à reforma agrária, pre
vistos DO Capitulo III, Titulo vn, da Constituição 
FederaL 

(Às Comissões de Assuntes Econômícos e de 
Consti:UiÇiic, Justiça e Cidadania -tkcisão termilr1Jiva.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os projeios smo 
publicados e remetidos às Comissões competente$. 

Sobre a m'esa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exerclcio, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 1.197, DE 1995 

Seobor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, h, do Regimento lnter

oo, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 108, de 1995 (n° 
719/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente· da Repú~ 
blica, que dispõe som a exportaçio de bens sensíveis e serviços 
diretamente vina~lados. __ 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1995. - Edlson Lobão -
Valmir Campdo - Ekio Alvares -' Epitiáo Cafeteira - Geral
do Melo - Nabo r Júnior. 

REQUERIMENTO N" 1.198, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeremos. nos termos do art. 336,'b, dO RegimentO IDI.er~ 
no, urgência para o Oficio -no S/45, de 1995, do Banco Central do 
Brasil, relativo a solicitação da Prefeittlra Municipal de Otritiba 
(PR), para que possa eolllnltar operação de crédito externo junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$120,000.000.00, cujos recursos serão destioadoo ao Pro
grama de Transporte Urbooo de Curitiba. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1995.- Luiz Alberto de 
Oliveira- Eduardo SopHcy - E leio Alvares - Ademír Andrade 
- Sérgio Machado - V almir Campdo - Esperidliio Amio -
FnmceBoo Pereira -Roberto Freire- Júola Marise - Epltiáo 
Cafeteira - Ney Suassama. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos 
lidos serão votados após a Ordem do Dia; -de-acordo com o art. 
340, rr; do Regíment.O Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Socn:
tário em exercicio, Senador Jeffersoo Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.199, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tetmos do art. 199 d9 _Regimento Interno. requeremos a 

realização de Sessão Especial do Senado, destinada a bomenagiar 
a Chevrolet do Brasil, - General Motors .. em data a ser oportuna
mente marcada. 

·Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1995. - Vilson 
KleiDíibiog. - Ney Su&SSlma.- Flaviano Mdo. -

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Como-: Sr. 
~sidente?) Homenagear a General Motors? Uma sessão especial 
para isto? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O requerimento ain
da não foi votado, Sr. Senador, foi apenas lido. Ele será votado 
após a Ordem do Dia. -

Peço ao Sr. 1 o Secretário em exercício. Sr. Jefferson P.éres, 
que relc:ia o 'Requerimento. 

E relido o seguinte: 

REQUERIMENTO N"1.199, DE 1995 

Nos tennos do arL 199 do Regimento Interno, requeremos a 
realização de Sessão Especial do Senado. destinada a bomenagiar 
a Chevrolet do Brasil. - General Motors em data a ser oportuna
mente marcada. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.- Vilsoo Klei
nübing.- Ney Suassuoa.- Flaviano MeJo. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Tenha pa· 
ciência. Sr. PresideDle. Peço que esse requerimento não seja colo-
cado em votação. -

O SR. PRESIDENIE (José Samey) · lofelizmeDie, nobre Se
nador, tendo receb\do o requerimento-. devidamente assinado pelo nú
mero legal de Senadores, resta à Mesa colocá~ lo em votação. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, retiro a mioba as. 
sinatum do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Sr. Senador Pedro 
Simon retirou ·a sua aSsinatura do reqUerimento e, COm issO, o • 
quorum fica desqualificado. 

O requerimento será arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Presidência eomu· 
nica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou, em reunião reali
zada nesta data, os Requerimentos de n~ 1.155, 1.156, 1.165, 
1.175, 1.177 e 1.185, de 1995, de autoria dos Srs. Senadores Gil· 
berto Miranda., Lúcio Alcântara, Osmar Dias, Nabor Júnior e Os
mar Dias, soliCítando informações aos Minís_tros mencionados. 

A Presi~ncia comunica. ainda. que a Mesa do Senado 
aprovou, em reunião realizada nesta data. o Requerimento no 
1.157. de 1995, de autoria do Sr. Senador José Eduardo Outra, ex
ceto quanto ao quesito n° 3 da referida matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Projeto de Lei da 
Câmara o• 89, de 1995 (n• 4.108/93, na Casa de origem), cujo Pa· 
recer foi. lido anteriormente, ficará so_b~ a mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235. rr. 
"d", do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução 
n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

Sobre a mesa., ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício. Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 
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Senhor Presideute, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência pa.r.a indi

car o Senador Ramez Tebet. como membro Titular, em substitui
ção ao Senador Pedro Simon. na Comissão Mista destinada a apre
ciar e dar parecer à Medida Provisória 1.111. de 30 de agosto de 
1995. que "dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especíal, 
de cargos d_o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de 
Funções Gratificada_s existentes nos órgãos da Administração Pú
blica Federal direta, autárquica e fundacional, e dá. outras provi
dências." 

Aproveito a oponunidade para mnovar a Vossa Excelência 
protestos d_e_ estima e consideração. - Senador Jader Barbalbo, 
Líder do PMOB. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - Será feita a substi-
tuição solicitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Item 1 

Freitas Neto 
Leomar Quinta.nilha 
Roberto Freire. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney): P .. sa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"l06. DE 1995-
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência. nos termos do 
an. 336. 'b'', do Regimento ID.temo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cáma.ra no 
·r06. de 1995- Complementar (n° 47/95- Complementar, na Casa 
de origem). que acrescenta disposiüvô âo Código Eleitoral, a fun 
de permitir a ação rescisória em casos dC 1nelegil>ilidade.. (De
pendendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci~ 
dadania) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Prosidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Concedo à palavra 
ao nobre Senador Josaphal f\Aarinbo.· • 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu desejava fazer um 
apelo aos nobres Líderes da Casa. no sentido de que fosse retirada 
a urgência para essa matéria.. Não parece que haja razão para que 
se altere o processo eleitoral. em regime de urgência. para criar um 
novo procedimento_ sem o devido exame da matéria. 

Além disso, está em votação na Câmara dos Deputados um 
projeto de lei eleitcn.l. Estará ou não essa mat~ria incluí<4t- D() pro-·· 
jeto? Tenho a impressão - não quero aftrmai'- de (rue lí ein- 8lgum 
jornal que essa matéria constava do projeto da Câmara. POr que, 
então, haveremos de pn:cipitar a votação de assunto de tal ordem. 
sem o exame devido. em regime de urgêocia? . 

Esse é o apelo que faço aos nobres Líderes da Casa, para 
que não estabeleçamos inovação eontnma-aõ espírifó da legislação 
eleitoral e ao çuidado com que o Coo.gresso deve votar matéria 
dessa índole. E o apelo que faço aos Líderes. na expectativa de 
que dêem uma explicação à Mesa e ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço a V. Ex" que 
focma.lize o seu requerimento de extinção da urgéocia, para que a 
Mesa possa submetê-lo a votos. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Prosídente. peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey). Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) · Sr. Presidente, fui um dos signatários do pe· 
dido de urgência. Como estã sendo pedido escl.a.recimento. devo 
dizer a V. Ex• que essa pressa é em termos. A Câmara já aprovoo 
o projetO, e d_epois de um exame profundo. As partes interessadas 
- e uma delas é do meu Partido ~ a mim me solicitaram. na quali
dade de Líder, que requeresse a urgência, e dei cumprimento às 
m.iDhas funções de Líder. 

Agora, se a matéria será aprovada. esse é outro assuntO. Sr. 
Presidente. De modo que a explicação da minha assinatt.Ira está 
dada. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa aPJartla o 
pedido de extinção da urgência formulado pelo Senador Josapbat 
Marinho. 

Concedo a palavra ao Sen.ador Carlos Bezerra. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr. Pela ordem. 

-Sem revisão do_orador.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, 
essa questão, como disse o Líder do Partido Popular. foí tratada 
pela Câmara dos Deputados, que, de forma esmagadora. vaoo a 
favor do projeto. 

Quanto à questão da urgência. praticamente em todas as 
sessões temos matérias em regime de urgência. Onlem mesmo ti
vemos o casO da ri:>lagem da dívida de São Paulo. que chegou na 
última bom. e tivemos que votar, inclusive com o protesto de al
guns Senadores. Não sei se, na pauta de boje, leretn<?S caso seme
lhante, mas quase todo dia isso acontece. Se. daqui pan frente. 
criarmos esse critério de não votarmos nada com urgência. tudo 
bem! Mas creio que vai pr-ejudicar inclusive os ínteresses do Go
verno. porque, a todo_ momento. o Governo está vindo com maté
riã ur~ente, que é colocada na pauta. em regime de urgência e que 
votamos aqui. " - -

No caso de São Paulo, ontem, iiicluSive;encanii.rihei favora
velmente, apesar de condenar o Banco Central pelo procedimento 
que vem adotando com reiação à rolagem da dívida dos Estados, 
pela morosidade do Banco Central no encaminhamento dessas 
questões, que chegam na última h011., e o Senado tem que aprovar 
a toque de_ caixa, como foi o caso de São Paulo. _ • 

Dessa Torma:; teDdo em vista que é uma matéria já apreciada 
pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, do Senado, e 
já votada e aprovada. de forma esmagadora. pela Câmara dos De
putados. não vejo razão pan. que não seja apreciada pelo Senado 
Federal na sessão de hoje. 

Sou contra o requerimento. Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente. peço a palavra 

pela ordem. 
- ~-0 SR~ PRESIDENTE (José Samey) ~ Concedo a palavra 

ao nobre Senador Elcio Alvares, pela ordem. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem re· 

visão do orador.)- Sr. Presidente. Sr'"s e Srs. Senadores.~ niQ fa
laria evidentemente e, dentro de uma visão de liderança. já tinha 
até adiantado o peosamenro da liderança do Governo: 

Mas, com o maior respeito ao nobre Senador Carlos Bezer
ra, que se referiu à utilização da urgência urgentíssima pelo Go
verno, esclareço a S. Ex_• que, em detennin_ados casos, ela tem sido 
exercitada. Mas, neste caso especí_fico. quero até tomar público o 
pensamento permanente do ~sideD[e Fernando Henrique Cardo
so: em matéria eleitoral e matéria partidária. o GoVerno não inter
fere, porque enteocie que é matéria da competência exdusiva dos 
Srs. Deputados e Srs. Senadores. E não po:ieria ser de maneira di
ferente, diga-se de passagem. 
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Então. quero deixar claro que recebi. ev1dentemcnte ma1s 
como Senador do que como Líder. de alguns colegas altamente 
preocupados, algumas ponderações. que realmente me sensibiliza
ram. no sentido de que, no momento em que fosse adotada a ação 
rescisória em caso de inelegibilidade. uma e_.;pada de Dâmocles se
ria colocada sobre a cabeça de todo mundo. Evidentemente, pode 
beneficiar algunS, mas- u·ma minoria - faço questão de frisar. a 
grande maioria, depois de receber o diploma, ainda pode ter. em 
caso de inelegíbilidade, uma ação rescisória da Justiça comum. 

Parece-me que esse aspecto deve ser. evidentemente._discu
tido. mas quero deixar claro, inclusive em homenagem ao Senador 
Carlos Bezerra. que, num primeiro impulso. o pensamento da Li
derança do Governo neste caso. até pelo contráno. em se tratando 
de uma matéria que já veio aprovado di Câmara. foi de ser favorá
vel. Agora. de modo algum - faço questão de frisar -, o Governo 
vai interferir em qualquer matéria que seja -de -interesse partidário 
ou de interesse eleitoral. 

Faço esse esclarecimento. porque o Senidor C<Jilos Bezerra 
muito o merece, e paieceu-me que. na sua fala. S. Ex• teria dito 
que o Governo tem usado a urgência urgentíssima. Tem usado e 
tem pleiteado aos Srs. Líderes. Portanto, faço essa ressalva: e. se 
interpretei mal, regisfro este pronund.amentO praticamente com a 
posição que vamos adotar, como Líder de Governo, de não entrar, 
de modo algum. em debates que tenham o objetivo d~ estabelecer 
regras. seja na legislação partidária, seja na legislação eleitoral. 
Muito obrigado. 

O SR. IRIS REZENDE - Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concedo a palavra 
ao nobre Senador Íris Rezende. 

O SR. DUS REZENDE (PMDB.<JO. Pela ordem. Sem re· 
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de informar a V. Ex• 
que o caráter de urgência dado a esse projeto praticamente perdeu 
o sentido, porque, na reunião ordinária de ontem, da Comissão de 
Constiwição, Justiça e Cidadania. f013.pi-ovado o parecer favorá
vel a esse projeto que consta do item I da pauta da sessão de hoje. 

O SR. JOSAPHAT M<I.RINHO . Sr. Presíâente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a· palavra 
ao nobre Senador Josapbat Marinho. . . 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PfL:BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.). Sr. Presidente, fiz o apelo às Lideranças. 
exatamente IX'f me parecer que, diante de Regimento, eu cão te
nho qualidade para pedir a retirada da urgência. Coloquei a maté
ria. salientei que, aqui oo avulso, consta "dependendo-de parecer 
da ComiSsào de Constituição. JUstiça e Cidada!iía"; nãO"consta pa-
recer ... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Senador, de acordo 
com o- Regimento. a matédà esl3.ndo Cm tegmie de Urgência, jus[a
mente ao anunciar a matéria, V. Ex• pediu palavra pela ordem. 
porque iríamos continuar na tramitaça6 da matéria e, nessa trami
tação. teriamos que designar um Relator, no Plenário. da Comis
são de Constiruição. Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO . Enfim. Sr. Presidente, 
cumpri o meu dever de _::>edir a atenção do Plenário para a matéria. 
Os nobres Líderes decidirão a respeito, reservando- me a liberdade 
de votar como me parecia correto. 

O SR. JADER BARBALHO . Sr. Presiden"'. peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jader Barbalho._ 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA. -Pela ordem. 
Sem revisão do orador.). Sr. Presidente. eu gostaria de ..::onsultar a 

Presidência. considerando que o Presidente _da CorDJssão de Cons
tinnção. Justiça e Cidadania acaba de informar que. na reunião de 
ontem: se manifestou a respeito do assunto- já há um parecer .. se 
a Mesa não poderia de imediato colocar, na Ordem do Dia. esse 
projeto oriundo da Câmara. com o parecer da Comissão de Consti
ruição. Justiça e Cidadania, e aí chegaríamos a um entendimento 
que creio ser o desejo da Casa. Conciliaríamos no caso. Se há uma 
manifestação e, no caso. teríamos· que ouvir. aqui. um relator de
signado por V .Ex•, estamos agorn diante de um impasse. A Co
missão já se manifestou, já há uma manifestação fonna[ da Comis
sãCl de Constituição, Justiça e Cidadania, da Casa. Portanto. me 
parece que o adequado seria. de imediato. incluir na Ordem do Dia 
o projeto com ·o parecer dessa Comissão_. 

Ê a indagação que faço a V. Ex• sobre essa possibilidade. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Senador Jader Bar· 

balbo, de acordo com o Regimento, a matéria de urgência tem pre
ferência so~ a cetra matéria em tramitação na Casa. Urna vez 
que o Plenário decidiu que a urgência traria, em pnmeiro lugar. ao 
Plenário. Projeto de Lei da C~ desde _que a urgência seja .le
vantada pelo Plenário. e na mesa não existe nenhum requerimento 
pedindo que a urgência Seja levaritada, a Mesa tem que proceder 
de acordo com a preferê~ia do projeto em regime de urgência. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA ·Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Com a palavra o Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, a minha questão de or
dem vai mais ou menos na direção já adotada pela Mesa. A infor
mação do Presidente da Comissão de Constituição. Justiça e Cida
dania é de que essa matéria foi votada na reunião de ontem. Mas o 
que foi votado ontem foi um Projeto de Lei do Senado, quando. 
inclusive, foi aprovada uma emenda do Senador Rooaldo Culm.a 
Lima. que modüicà profundamente o projeto que veio da Câmara. 
Portanto, não foi esse o projeto apreciado pela Comissão de Cons
tiruição. Justiça e Cidadania. Foi um outro projeto da mesma naru.
reza. mas um Projeto de Lei do Senado, em que foi aprovado um 
substitutivo com base na emenda do Senador Ronaldo Cunha 
Lima. Inclusive. votamos a favor do projeto em função dessa 
emenda. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA · Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concedo a palavra 
ao Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, em verdade, ontem. 
a Comissão de Constiruição. Justiça e Cidadania aprovou parecer 
da minha lavra sobre matéria análoga. inclusive com emenda su
pressiva da parte fmal da propositura. originariamente formulada 
pelo Senado Federal. 

Quando ao projeto da Câmara que estamos discutindo. a sua 
urgência difere .Juridicamente do que foi ontem aprovado pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. porque proclamamos 
ali . e isto é sabido por todos os juristas ·que há uma fundamental 
diferença entn recurso e ação rescisória. não se pode confundir 
um com a outra. Quando se estabelece um prazo de 120 dias piira 
o ingresso da ação rescisória e a manuteri.ÇâO do mandato durante 
esse período- e foi objeto de minha emenda·, há uma substanCial 
diferença em relação ao que aqui é votado. 

Em segundo lugar, o eminente Senador JosaJ:bat Marinho 
argumentou que. na Câmara. tramita um projeto de lei eleitoral. 
Trata-se de lei ordinária. e essa lei. por decúrrênc1a de disposição 
constitucional, é complementar. 
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Em terceiro lugar. o argumento levantado pelo Senador El- Na hipótese vertente, procura-se uma fórmula legal de se 
cio Alvares de que ficaria sob a espada de Dâmodes não procede, restabelecer a relação processual. permitindo que por super.reniên
data veoia: ao contrário, porque só estariam abrigados para a ação cia de fato novo se possa argumentar COIIl fatos que justifiquem a 
rescisór:ia aqueles que tivessem sua elegibilidade contestada. não permanência ou não da elegibilidade. Com essa possibilidade. vai 
aqueles que tivessem sido proclamados e eleitos Senadores., Depu- se facultar a alguém que foi atingido por uma ato judicial em últi-
tados oo Governadores. ma instância - que é o caso -do Superior Tribunal Eleitoral -__ uma 

A ação rescisória é apenas para aqueles casos em que o Tri- instância a mais, o Supremo Tn"bu:oal Federal. para julgar rnzões 
bunal Superior Eleitoral. como última instância. não permite análi~ de mérito nas açc3es rcscisórias com a mesma amplirude e as mes-
se de mérito no Supremo Tribunal Federal. por exemplo, em reia- mas características da Lei Adjetiva Civil Não vejo pJr que não se 
ção à inelegibilidade. incluir no Código Eleitoral, no Direito Eleitoral as m~srnas razões 

Estamos permitindo. através da ação rescis6ria. que haja um que fundamentam e justificam a ação rescisória na lei proCessual 
novo exame do Judiciário naqueles casos em que alguém perdeu a civil; e se o rnzo é de 120 dias, permanecendo esse prazo. para 
elegibilidade. Se é detentor de mandato, terá o prazo de 120 dias manutenção do mandato atingido, há uma diferença fundamental 
para manter o seu mandato, se for julgada a ação rescísória, que e01Ie o que foi vexado ontem na Comissão de Constiruição. Justiça 
começa com a citação inicial relação pi"'CCSsual nova. prova. teste-- e Cidadania e o que foi aprovado pela CAmam dos Deputados. 
munha e. por isso mesmo. tem um pta20 muito super:i<x' ao de recurso. O texto da Câmara foi impressO com erro substancial que 

Sr. Presideme. não se pode confundir recurso com ação res:- modifica a interpretação, porque a palavra subsistir_ 
cisória... Por isso, entendo que a urgência pode ser qiscutida. sem O SR. PRESIDENTE (Jose Sam.ey) - Peço licença a V. 
prejuízo da apreciaçãó das malérias que estão sendo analisadas. Exa para interrompê-lo e informar que já chegou à Mesa um re-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não havendo ne- querimento em que se pede a extinção da w:gêocia. 
nhum requerimento na mesa pela extinção da urgência, a Mesa De maneira que, antes de concluir seu parecer, peço a V. 
continuará a uamitação da matéria, deSignando para Relator. em Ex• que vetemos o pedido de extinçio da urgência porque, aprovado 
substiruição ·à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. o esse requerimemopelo Plenário, a mat&ia retomaiá à Comissão. 
Senador Rooaldo Cunha Lima. t O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ante a urgência, 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES . Sr Presi· concluo meu discurso. Sr. Presidente. 
denle. peço a palavra pela ortiem. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Sobre a mesa. reque. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a palavra, o rimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador 
Senador Antonio CarlOs Magalhães. José Eduardo Outra.. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PfL.BA. É lido o seguinte. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) · Sr. Presidenle. nãD me julgo REQUERIMENTO N'1.200, DE 1995 
em coodiçôes de VQiar matéria dessa importância. Eu VOO me abster 

·de votar, p.xque não me julgo em condições de votar matéria dessa Senhor Pre:siente, 
importância. Pode ser que ourros, com maicr talento, com maior inte- Nos termos do art. 352, inciso ll. do Regimento Interno. re-
ligência e com maior cul:tUia, possam votar. Eu não me sinto &v.ida- __ queremos a extinÇão da urgência concedida pera o Projeto de Lei 
mente esclarecido para votar essa matéria. Eu me abstenho de vOlar. da Câmara no 106/95 Complementar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey). Concedo a palavra SaladasSessões.J4de setembro de 1995. 
ao Senador Ronaldo CUnha Lima. Geraldo Melo - Edloon Lobão - Jader Barbalbo - V a[. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para pro- mir Campelo- Epltácio Cafelelra. .. 
ferir parecer. Sem revisão do orador). Sr. Presidenle. srs: Senado- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Fm votação o iOque- . 
res. ontem. a Comissão de Constituição, Justiça .e Cidadania apre- rimento. 
ciou matéria análoga. assemelhada. em que se propunha a inclusão Os Srs. Semdol;:es que o aprovam queiram perma.necer Sen-
no sistema JUrídico-eleitoral da açâo rescis6ria. que já existe no tadqs. (Paus&.) _ _ _ _ 
Direito Processual Civil. na nossa lei adjetiva.. mãs que nunca o Aprovado. can votos contrhios dos Senadores Bernardo 
Código Eleitoral contemploo com a sua hipótese. Cabral.Ronaldo Cunha Uma, Carlos Bezerra e Jonas Pinheiro. 

A ação rescisória ~ eu dizia há poo~ instantes - difere fun- A matéria volta a sua tmmitaçi.o nonnaf. -
dam.ental e substaocialmente do :recurs« e para não se ofender e Mais uma vez. a Presidência pede aos Srs. Líderes que. em 
nem prejudicar a coisa julgada. porque é princípio constitucional matéria urgente, como jí tem feito em outras vezes, tenhamos uma 
que a lei não prejudicará nem ofenderá a coisa julgada, contra sen- programação de modo a que os reiterados pedidos de urg&.cia não 
tença irrecorrivel, permanece a última e única possibilidade legal pre}ldiquem o planejamento dos nossos trabalhos, uma vez que 
de uma revisão judicial, que é a ação rescisória. matéria em regime de urgência passa A frente de proposiçio colo-

Para o caso eleitornl. a hipótese contempla um JXaZO de até cada com planejameJJI.o antecipado. Essa era a vontade do Plenário 
120 dias para seu aj.li..z.a.mento~ Como não é mcurso e como não da qual. hoje. a Casa já dispêíe. melhonuido quantitatíva. e-qual.i}a
pode a lei atacar a coiSa julgada. é evidente que a aç1o rescisória tivamente o traba.Jho dos Srs. Senadores e do Senado Feden.l. E o 
não pode modificar ou suspender os efeiloS da dccisio irieConiveL apelo que, mais uma vez. faço aos Líderes a respeito dos requeri-
Mas ao se conceder o prazo de 120 dias para seu ajuizamento com meotoo de urgblci.a. · 
relação processual nova. com citação das portes. com possibilida- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 
de de produção c!<' provas- o que nãD ocorre em recurso- permile- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !03. DE !995 
se a amplitude da defesa de um mandato eletivo. 

Atualmente, Sr. Presidente, quando os tribunais estaduais (Em regime de urgência. DOS termos do 
ou mesmo o Superior Tribunal decidem sobre elegibilidade 00 art. 336. 'b".doRegimen!OlnlemO) 
inelegibilidade, não se pode ~r do mérito junto ao Supremo Discussão. em tomo único. do Projeto de Decreto [..egislati-
TriWnal Federal porque a competência se exaure. se esgota nos li- vo n° 103, de 1995 (n° 154195, na Câmara dos Deputados), que 
mites da competência do Tribunal Superior Eleítoral. aprova os atos bilaterais celebrados entre o Governo da República 
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Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alema
nha. em Brasília. em 6 de abril de 1995. 

Dependendo de parecer da. Comissão -de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

Nos termos do art. 140. alínea a, do Regimento lntemo, de
signo o Senador Joel de Hollanda para. proferir o pareCer, em subs
tinüção à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JOEL OE HOLLANDA (PFL-PE. Para proferir pa
recer.) - Sr. Presidente, Sr""s e Srs. Senadores, de conformidade 
com o disposto no art. 49, inciso I. da Constituição, o· Sechor Pre
sidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacio
nal, devidamente acompanhados de Exposição de Motivos do Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. os textos de quatro acor
dos bilaterais, celebrados entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha. em 
Brasília, em 6 de abril de 1995, quando da visita ao nosso País do 
Ministro da Cooperação Económica e do Desenvolvimento da 
Alemanha. Sr. Cari-Dieter Spranger. . ~ 

Todos os acon:ios em apreço· são de natureza fmanceira e al· 
cance bilateral, num mootant.e total de 80 milhões de marcos alemães. 

Os três primeiros, mencionados em seguida. inserem-se no 
marco do Plano Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil (PP/G-7). negociado elllre o Brasil. o Grupo dos Sete e a 
Comissão das Comunidades Européias e a~ntado à _CúpUla de 
Londres. em 1991. 

O Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendi
mento "Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações In
dígenas da Amazônia Legal/Demarcação de Terras Indígenas", se
gundo informação do ltamaraty. possibilita a identificação e deli
mitação de 55 áreas indígenas, revisão de limites de 6 áreas e de
ID.aiCação de outras 58 áreas, além da implementação de planos de 

·vigilância e capacitação de pessoal indigenista. A FUNAI terá a 
tarefa de executar o projeto, que envolve a demarcação de cerca de 
3.9% do terril6rio nacional na Amazônia. Osn:cursos externos re
ferentes ao projeto provêm do "Rain Forest Trust Fund" do Banco 
Mundial (USS 2.1 milhões) e da República Fedenll da Alemanha 
(US$ 16.6 milhões). A contrapartida nacional será deUS$ 2.I mi· 
filões. 

O Acordo sobre Cooperação Fioanceirii-·para o Einpreendi
mento "Projetos Demonsttativos 11 cooceme ~~~de 300 subpro
jetos de nanueza demonstrativa cem o envOlximento de CODlllni· 
dades locais e organizações não governamentais na difusão de mo
delos de desenvolvimento sustentáveL O valor total do projeto, 
que não prevê contrapartida fmanceira do ~ii. é de USS 19.2 
milhões, com a seguinte distnOuição: República Federal da Ale
manha (US$ 11.7 milhões). União Européia (US$ 4.5 milliões) e 
''Rain Forest Trust Fund" do Banco Mundial, den1ro do Programa. 
Piloto (USS 3 milhões). 

O Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendi· 
meDlo ''Estudos técnico, econômico e de impacto ambiental para a 
melhoria do transporte de carga e passageiros, no corredor Rio de 
Janeiro • Sio Paulo ~Campinas, iDchlsive em seus acessos aos por
tos da Região", beneficiará o Brasil de um aparte fmanceiro da 
Alemanha da ordem de DM 12 milhões, igualmente sem contra
partida nacional. O empreendimento projetado será executado por 
fum.a a ser contratada pela Empresa Brasileira. de Planejamento de 
Tnmsportes (GEIPOT) com o objetivo de criar as base.:s: de implan
tação de melh2!" infra-estrutura de tra.nsporte no corredor RIO DE 
JANEIRO· SAO PAULO. CAMPINAS. 

O perfil jurldico dos quatro atos bilaterais teuto-brasileiros 
é semelhante, como se vê a seguir. 

l) o Goverilo da Alemanha possibilita ao Governo do Brasil 
a obtenção-de uma contribuição fmanceíra -de certo montante junto 

ao "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (InstitulO de Crédito pari. a 
Reconstrução), de Frank.furtfMa,in; _ 

2) a utilização dos recursos obtidos. bem como sua ad)Jdi
cação, serão estabelecidas IXJr contralO, entre o beneficiário e o 
Kreditanstalt für Wiederaufbau. e f1cará sujeito ao direito vigente 
na República Federal da Alemanha; 

3) o GOverno da República Federativa do Brasil. quando 
não for ele próprio o muruário. garantirá aci Kreditanstalt possíveis 
reivindicações de reembolso, acaso resultantes do contrato de fi. 
oanciamento~ 

4) o Brasil isentará o Kreditanstalt ;Uemão de todos os im
postos e gravames fiscais a que possa estar sujeito com relação à 
conclusão e execução do contrato; 

5) com relação ao tranS)X'rte de passageiros e de bens. aca
so decorrentes do contrato. serão observados os preceitos da Con
venção de OJ.icago de 1944 (transporte aéreo) e os dispositivos do 
Acordo sobre Transporte Maritimo. entre Brasil e Alemanha; 

6) o Governo alemão dá especial importância a que. nos 
fornecimentos e serviços resultantes da concessão de contribuição 
fmanceira, sejam, de preferênda. utilizadas as possibilidadeS eco
nómicas de certos estados alemães; 

7) os acordos entrartío em vigor 30 -dias após a data em que 
a República Federativa. do Brasil houver comunicado. por via di
plomática. à República Federal da Alemanha. que se encontram 
cumpridas todas as formalidades legais internas necessárias à sua 
plena vigência. 

Entretanto, no caso do Aconio sobre Cooperação Financei
ra para o Empreendimento ''Esmdos técnico, econômico e de im

.paclO ambiental para a melhoria do tJ'allSI>C!Ite de carga e passagei
ros. no c:onedot- RIO DE JANEIRO · SAO PAULO · CAMPI· 
NAS, inclusive em seus acessos aos portos da Região", além das 
mencionadas cláusulas, outras explicitações existem. a saber: 

1) que se trata de contribuição fmanceira não rtembolsãvel; 
2) que se tÍata de .contribuição adicionai aos recu~o:s: aloca

dos pelo Governo alemão ao Governo do Brasil no âmbito da coo
peração financeira regular. 

3) que o Brasil não· se obriga a proceder a qualquer tipo de 
aquisição de bens ou serviços como doconência dos estudos a se
rem executados com recursos da contribuição fmanceira alemã, 
nem a implementar as conclusões ou ~mendações ali propostas; • 

4) os estudo_s _a serem realizados com utiliza_ção- dos ~r· 
sos alemães caberão à empresa alemã de consuhoria em planeja
mento de sistemas de transporte. a ser selecionada pelo Kreditans~ 
talt für Wiedernufban e contratada pelo GEIPOT: 

5) a empresa de consultaria alemã subcontratará, no Brasil, 
os serviços que, por sua natureza, JX>Ssam ser executados com 
maior eficácia em nosso País. 

Do exposto, pode-se constatar que o Brasil será benefiCíário 
da cooperação fmanceira alemã, mas em contrapartida terá de as
sumir certos compromissos, que demonstram que não se trata de 
ales meramente gratuitos da parte da Alemanha, que resguarda in
clusive a aplicação de seu próprio direito para reger o contrato de 
fmanciamento com o Kreditanstalt ffir Wiederaufbau. 

Não consideramos. contudo. que o nosso País deva queStio
nar ou evitar as obrigações que lhe são impostas. A proteção do 
meio ambiente, da Mata Atlântica, das terras indígenas, tanto 
quanlO a melhoria de nossa infra-estrutura portuária são tarefas ur
gentes a cargo do poder público que, carente dos capitais que lhe 
são imprescindíveis, não põde se colocar em posição de rejeitar 
oferta externa. 

À vista dessas considerações, nosso voto é favorável à apro
vação dos presentes atos bilaterais na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 103, de 1995. 
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O SR PRESIDENTE (José Samey)- O parecerê favorável. 
Em discussão a matéria. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPLICY . Sr. Presidente. peço a pa· 

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Concedo a palavra 

ao Senador Eduardo Suplicy, para discutir a matéria. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. esta 
proposição tem por objetivo ratificar quatro acordos bilaterais de 
cooperação financeira firmados entre o Brasil e a Alemanha para o 
desenvolvimento em nosso País, sendo três acordos de ações de 
proteção ambiental e um de melhoria do transJX)I1e de carga e pas· 
sageiros. Os acordos tornam disponíveis ao Brasil, mediante con
tratos de empréstimos, recursos da ordem de DM 80 milhões, obti
dos perante o Banco Kredítanstalt für Wiederaufbau, instituição 
alemã equivalente ao BNDES. Não bá exigências de contraparti
das~ as condições de amortização e serviço das obrigações a serem 
contraídas não estão especüicados, embora, pela natureza social 
da entidade mutuante; pressuponha-se- que oS jUrOS ·Dão sejam de 
mercado. 

Cumpre fazer as seguintes obserVações: 
a} todos os projetos estão ainda, na forma dos atos bilaterais 

fumados, ao nível de generalidades, sem especüicãção de objelo; 
b) há dispositivos que consideram de "especial ímportáncia" 

para o Governo alemão que, nos fornecimentos e serviços resul· 
tantes da concessão financeira., "sejam, de prefeléncia, utilizadas 
as possibilidades oconômicas" dos Estados da extinta República 
Democrática Alemã., "quando as ofertas forem aproximadamente 
comparáveis". 

Essas considerações se fazem necessáriaS-. por medida de 
cautela. posto que esses aspectos mereceriam maiores esclareci
mentos da parte do Ministério das Relações Exteriores. 

O prOjeto encontra-se em regime de urgência. em face. da 
próxima visita do Presidente da República à Alemanha, sobretudo 
para que não sejam criados coostrangímentos ao Cbefe de Estado 
brasileiro. Nesse sentido é iiD.JX)l"tante a aprovação da matéria. So
mos favoráveis, sem prejuízo, eriti'etailto, que posteriormente pos· 
sa o Ministro de Estado das Relações Exteriores comparecer ao 
Senado, à Comissicnle Relações Exteriores. paxa preslM êsclareci~ 
mentes sobre os empréstimos e demais oompro~sos assumidos 
em decorrência destes atos ora ratificados. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) · Continua em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo-quem peça a palavra., en~ a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
A matéria vai á Comissão Diretora para redação flnaL (Pau-

sa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) , Sobre a mesa. Pare

cer da Comissão Diretora, oferecendo a redação fmal, que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. José Eduardo Outra. 

É lido o seguinu 

PARECER N• 561, DE 1995 
(Da Comissão Direi ora) ~ · 

Redação [mal do Projeto de Decreto Legislati
vo D 0 103, de 1995 (n° 154, de 1995, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora aJ)IesCnt.li_a __ redaç3o final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 103. de 1995 (n• 154, de 1995, na Câ· 
mara dos Deputados), que aprova os atos bilaterais celebrados en-

tre o Gbvemo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha. em Brasília, em 6 de abril de 
1995, esclarecendo que procedeu à revisão redacional, para ade-
quar o caput do art. 1° e seu parágrafO único. --

Sala de Reuniões _da Comissão, 14 de setembro de 1995. -
José Sarney, Presidente- Ney SuassuDa: Relator- Levy Dias
José Eduardo Outra. 

ANEXO AO PARECER N• 561. DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu.--. 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995 

Aprova os atos bilaternis celebrados entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Federal da Alemanba, em Brasí
lia, em 6 de abril de 1995. 

O Congiesso Nacionafdecreia: 
Art. 1 o S~o aproVados os textos dos atos bilaterais ceie bra

dos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Federal da Alemanha, em Brasília. em 6 de abril 
de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos ã Hpreciação·do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos refe
ridos textos. assim como quaisquer ajuStes complementares que, 
nos termos do art. 49, I, da Constib.úção Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data ue 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Em discussão o pa· 
recer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam qlleiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). Item 3: 

MENSAGEM N• 297, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos_ do 
art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Mensagem n° 297, tJe 1995 (n° 949/95, na ori
gem), através da qual o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Fedem.! proposta de an
tecipação de entrega das garantias necessárias à cobertn~ 
ra de 100% do principal e 12 meses de juros dos BôDus 
ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financia
mento de 1992. 

(Dependendo de parecer da Comissão de ASsun
tos Ecooômicos) 

Nos termos do art. 140 e do Regimento Interno, designo o 
Presidente da Comissão, Senador Gilberto Miranda, para proferir 
parecer. 

O SR. JADER BARBALHO. Sr. Presidente. peço a pala
vra pela oniem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jader Barbalho, pela ordem. 
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisào do orador.) . Sr. Presidente. há IXJUCO, estivemos en~ 
volvidos em polêmica relativa à questão da urgência. Ontem, aliás, 
eu já havia manifestado a minha preocupação e, inclusive, concla~ 
mado os demais Líderes para que pudéssemos ter maior cuidado 
em relação a essa questão. Desde a primeini horã. rilairifestei-me 
favorável e fiquei aguardando que fosse fomializado. 

Sr. Presidente. faço agOra um apelo aos-demais Líderes para 
que se_ dispense também a urgiincia do Item 3 da pauta. Tenho em 
mãos o requerimento. O assunto é muitO grave. Se, há pouco, não 
podíamos votar a matéria eleitoral porque não tínhamos condições 
de fazê-lo, não vejo como votar, agora, em_ regím.e de urgência, a 
antecipação dos bônus da dívida externa brasileira. 

Em que pese - tenho cocbecimento- a capacidade do ilustre 
companheiro Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
não quero ·a.aentrar no mérito da questão. Seí que o tema é da 
maior importância. É competência privativa do Senado Federal a 
apreciação da dívida ex tema brasileira. Vã~ se entregar os bônus 
por antecipação de parte da dívida externa. 

A Exposição de Motivos do Sr. Ministro- da Fazenda ao Se~ 
chor Presidente da República fala em USS57 bilhões. 

Veja bem. Sr. Presidente, ontem eu falava neste plenário: a 
Exp:>sição de Motivos para o Senhor Presidente da- República é do 
dia 11. No dia seguinte, dia 12. o Senhor Presidente da República 
env-ia. O assunto vence agora. dia 15 de setembro próximo. 

Não entendo, Sr. Presidente. Tenho dificuldades para enten
der como pode, em se tratando de matéria de tamanha importância 
e que vence no dia 15 de setembro, o Ministro da Fazenda fazer a 
Exp::>sição de Motivos no dia 11, o -Presidente da Rej)Ublica enviar 
dia 12 e boje, dia 14. estarmos apreciando a matéria. São apenas 
48 horas depois da Exposíção de Motivos do Ministro da Fazenda! 

Não quero entrar no mérito; Sr. Presidente. mesmo porque 
tenho dificuldades em relação ao tema. Tomei conhecimento hoje 
dessa matéria, riias - pare<.-e-me . há pouco bWvC-veidadCira c~ 
moção na Casa no tocante à matéria eleitoral. 

Sr. Presidente. eu gostaria de oferecer aos demais Líderes o 
pedido para que seja retirada a urgência. 

O Sr. Vilson Kleinübing- Senador Jader Barbalho. V. Ex' 
me_concede um apane? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Senador. Vilson 
Kleinübing, o Senador Jader Barbalho está falando pela ordem e 
por isso é impossível conceder-lhe o aparte. 

O SR. JADER BARBALHO · Causa-me estranheza · e a 
isso me referi ontem - é que não haja um cronograma por parte das 
autoridades govertlâttlentais._ 

Se essa matéria vence amanhã. dia 15. quando o Governo 
brasileiro teria que estar com a autorização do Senado Federal, Sr. 
Presidente, não creio que seja adequado votá-la, porque considero 
um desrespeito a esta Casa. A mal.éria chegou no dia 12, três dias 
antes de vencer o prazo. como se o Senado fosse mera Casa homo
logatória. "Manda-se para lá. lá se consegue regime de urgência. e 
está liquidada a fatora". Não interessa a nossa apreciação. Nesse 
caso, é melhor que se a retire da Constituição; que o Senado não 
tenha mais a atriOOição de apreciar com exclusividade essa ques-
tão- seu exame é competência privativa desta casa. -

Sr. Presidente, sinto-me dispensado de maiores considera
ções. Não vou tecer considerações quanto ao mérito, mas entrego 
à Mesa o meu pedido para que seja retirada a urgência, por motivo 
idêntico ao que bá pouco mais de 15 minutos causou, por parte do 
Senado, tanta comoção. Esta Casa, com j.lsta ra:z.ão. não quis apre
ciar matéria relativa à Justiça Eleitoral. 

O caso · parece-me · é da maior gravidade, porque o Sena~ 
do da República prescinde da apreciação desse tema tão importante. 

Era o que tioba a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. GILBERTO MIRANDA . Sr. Presidente. peço a 

palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Ainda não estã na 

hora do encaminhamento de votação. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente.jleço a 

palavra. pela ordem.~ ~~ 

O SR. PRFSIDENTE (José Sarney) · Pela ordem. mocedo 
a palavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing, que já a havia soli· 
citado anterionnente. Em seguida, concederei a palavra a V. Ex•. 

O SR VD.,SON KLEINÜBJNG (PFL-SC. Pela ordem. 
Sem'revisão do orador.)- Sr~-Presidente. sn e Srs. Senadores. os 
colegas sabem que tenho lutado nesta Casa para evitar a urgência. 
principalmente no que tange à matéria fmanceira, empréstimos ou 
rolagem de dívidas de último instante. Eu também tomei conheci
mento desta matéria boje. Reconheço que o Governo encam.inbou 
essa matéria. para o exame do Senado, no último prazo possível. 
No entanto, vale salientar que a retirada da urgência e do exame 
desse processo vão causar prejuízo enorme para o Brasil. em ter
mos fma:nCCiios. É diferente, Portanto. do caso a que referiU o Se
nador Jader Barbolho. 

Na vetdade, o que está sendo colocado é o seguinte: o Go
verno brasileiro não JX>de comprar bônus- no mercado secuD~dário. 
inclusive com deságio, porque, no processo de renegociação da dí
vida. ficou de honrar compromissos de secUritização de paite des
sa dívida.- E não teve oportunidade de fazê~lo. porque não tinha 
saldo em suas TCSeTVas. No momento em que o País está até com 
excesso de reservas, com entrada de recursos, o que o Ministro 
está fazendo, para o bem do País. até num gesto de -aiiK"r e de cari~_ 
nbo pelo País e pelas finanças públicas. é propor que se honre ago
ra esse compromisso, já assinado e referendado pelo Senado Fede
ral Dessa forma, o Brasil poderá ter acesso ao mercado de bónus. 
e ao mercado secundário de bónus. Todos os países têm acesso a 
ele, compram com deságio, e o Governo brasileiro não pode com
prar a sua própria dívida, quando tem saldo para isso. 

Portanto, a d.ecisão de impedir que o Governo faça esse 
bem para o País, dentro do prazo regulamentar, vai trazer u~ pre
juízo fmancerio enorme e gigantescO para o Brasil. Está--e-rrado 
inandar, na última hora. matéria tão relevante para sar votada em. 
regime de urgência, mas estariamos cometendo um segundo erro 
contra o País, caso não a examinássemos ·e não a aprovássemos 
hoje. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney). Concedo a palavt<~. 
pela ordem. ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GD.,BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores. 
meu U:dc:i, em particular, como último Relator do acordo da dívi- · 
da externa dos bancos, creio que teria condições de oferecer aos 
Srs. Senadores um breve relato do que aconteceu e evitar. talvez. 
que os Srs. Líderes retirassem o regime de urgência. 

Anteontem, os Srs. Líderes votaram o regime de urg_ência 
para a tramitação dessa matéria. Seria hoje uma inCoerêod3. dos 
Srs. Líderes retirarem o regi.Õle de urgência. - --

Aprovamos no flnai de 1993, nesta Casa, a rolagem da dívi
da dos Estados. À época da última rolagem da dívida. ficou claro 
que.. de um valor aproximado de USS 3,9 bilhões que o País teria 
que pagar aos_ bancos e dividindo uma parte em quatro parcelas, as 
quais seriam praticamente semestrais. 

Um ano após esse acordo, as reservas cambiais aumentaram 
substancialmente e neste momento chegam a mais de US$ 45 bi
lliões, criando um problema: para que o Brasil mantenha esse nível 
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de reservas. tem que emitir moeda e pagar esse juro exorbitante de 
5 a 6% ao mês, quando. no momento, essas mesmas reservas estão 
dando ao Brasil lá fora, no máximo, 3,14% ao ano. 

Votando essa matéria hoje, permitiremos que o Governo 
brasileiro, antecipando as duas últimaS paitelas de aproximada
mente US$ 572 milhões . aproximadamente, JXmllle ganhariamos 
pagando antecipado - vá ao mercado secundário, comO disse o Se
nador K.leinübing, e possa. desde já. usar parte desses US$45 bi
lhões para recomprar títulos da dívida com deságio de até 50%. O 
Senado jâ aprovou essa matéria no acordo dos bancos internado
nais. Os valores já eram preestabelecidos na época. São dois valo
res fmais: um para oob.Jbro e um parn. abril do ano que vem. A úni
ca coisa que permitiriamos ao País seria antecipar esses pagamen
tos, eles teriam um certo deságio, e o Brasil economizaria recur
sos, permitindo que fosse ao mercado recomprá-los. 

Isso tem prazo. Temos que aprovar a matéria até o dia 15, 
para que essa informação de antecipação possa ser submetida aos 
bancos credores. Portanto, eu pediria-aos Srs. Lídez:es que, tendo 
essa matéria sido aprOvada no Senado, sendo essas quatro parcelas 
parte do acordo votado pelo Senad9, levassem em consideração 
uma matéria já vcuda.. já decidida. E simplesmente a antecipação 
em um mês da terceira parcela e em· sete meses da quarta parcela. 

Não estão as autoridades absolutamente inovando. Nio es
tão pagando nada a m.a.is. Pelo contrário, --o Brasil. automat
icamente, poderá trabalhar com suas reservas mais livremente. 

Pediria a compreenSão do meu Líder e um veto de confian
ça na ComissãOê no Governo, tendo em vista que a matéria mere
ce e o País só tem a ga.obar com isso. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ·Sr. Presidente. peço a pala-
vra pela ordem. _ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA · Sr. PresideDle, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarne~).- Tem a palaVI1l o Se
nador Esperidião AmiD. Em seguida o Senador José Fogaça. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presideme, peço a a V. 
Ex• que primeiro ceda a palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavra o no
bre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordenÍ. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, 8n e Srs. Senadores, quero re
gistrar que, como integra..nle da Bancada do PMDB, disciplinada
mente acompanho o Líder nas observações que- faz quanto à ques
tão formal da urgência. 

Mas não posso fugír ao dever que me cabe como Senador 
de relatar à Casa que, tendo sido um dos responsáveis pela aprova
ção desta matéria no Senado Federal. pude acompanhar o então 
negociador da dívida e hoje Ministro da Fazenda., Pedro Malan. no 
processo de construção dessas soluções. 

O Brasil hoje sofre um impedimento. um bloqueio, porque 
nós, naquela época. em 1992 e oo inicio de 1993. não contávamoS 
com reservas suficientes pam fazer o depósito das garantias. O 
Brasil foi fazendo parcialmente, parceladamente essa ennega das 
t;e.rantias. __ 

Com isso, temos uma Série de i.Jri:PediiDentoS., Uma série de 
bloqueios. Nós, por exemplo, não podemos comprar os títulos da 
nossa dívida que são vendidos com deságio no mercado interna~ 
ciooaL Portanto, a urgência aqui Dão é uma questãO meramente 
política. É também uma questão de interesse fmanceiro do País. A 
cada dia que o Brasil puder .antecipar a entrega das garantias e en
trar nesse mercado, haverá ganhos consideráveis. A cada dia que 
isso nào acontecer, ocorrerão perdas- reaiS do Pa1s. 

Por conseguinte. do ponto de vista do- interesse nacional, a 
urgência não é uma coisa iDócua nem é uma coisa neutra. É positi-

v a e favorável ao interesse do País. Entregar as garantias sigriífica 
liberar o País de uma série de entendimentos que foram gerados 
em decorrência do Acon:io de 1992. Quero fazer esse registro IX'f· 
que é dever. 

Quanto às observações do Uder da minha Bancada. de que 
essa matéria é extremamente séria e que deveria ler sido ob~o de 
1,lm envio anterior - portanto com mais espaço e tempo paxa dis
cussão -.quero aqui fa.zeT, evidentemente, o registrO de que S. Ex• 
tem inteira razão. Mas não posso me furtar a este dever de regis
trar, tendo sido Relator da matma, do quilo vital, do quão estraté
gico, do quão importante é para o País, oeste momento, anteclj:iar a 
entrega das garantias. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Tem a polavra o no
<= Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o que 
vou dizer aqui é praticamente complementar e por isso pedi a V. 
Ex• que, em primeiro lugar, cedesse a palavra ao Senador José Fo
gaça. 

O Senador José Fogaça foi o Relalor do acordo principal -
esse que monta a USS 57 bi.Ibões - que se transformou wm docu
mento fma.l em novembro de 1993,'para ser niais exalo, oo dia 29 
de novembro de 1993. 

O Senador Gilberto Miiande foi Relator de partes deste 
acordo e do lermo de dezembro, portanto posterior ao acordo. O 
Senador Elcio Alvares foi Relator de partes dessa chamada repac
mação com o sistema fmanceiro internacional Eu próprio fui, e o 
ex-Senador Ronan Tito teve também. nessa questão, participação 

·efetiva até o final da Legislab.lra que terminou no dia 31 de de
zembro. 

Por essa razão, eu, que tenho protestado tanto contra as ur
gências inopinadas, quero aqui fazer uma ressalva quanto ao méri
to. 

O GovernO, ainda que de maneim inopiDa.da - posto ~e a 
mensagem é datada de 12 de setembro, anteontem - submete ao
Senado não uma mat6riJi. nova. Esta matéria não é nova. Esta-ma
téria é uma interferência PmruaL que vai ao encontro. que fortale
ce os tennos de todos esses acordos que referi rapidamente. 

Acho que era do meu dever fazer essa colocação, porque, • 
juntamente com o Senadoc José Fogaça, tive a homa de ser teste
lllUilha da assmawra 00... acordo do dia 29 de novembro de 1993. 

De forma que nio é um assunto novo, ni.o é uma matéria 
estranha à deliberação do Senado. E, ao facilitar a reaHzação, em 
melhQ['CS condições. do acordo pua as Cmanças brasileiras, jllguci 
que era do meu dever transmitir aoS m.eus-corilpaDheiros de Casa, 
aos colegas Se:oadaes. a minha convicção de que, mantida a res
salva quanto aos prazos da matéria. mas em função da sua relevân
cia e da óbvia conveniência para o interesse nacional, sou obriga
do a manifestar m:inhã. coocordâricia quantO i manutenção da ur-

- gência solicitada. 
Muito obrigado, Sr. Presideme. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presi

dente, peço a palavm pela ordeDL 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 

ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÁES (PFL-BA. 

Pela ordeDL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhando os debates, como tenho feito, entendo que deveremos vo
tar, em regime de urgência. essa mensagem. Entretanto. flcam al
gumas lições: a primeira. que nio se trata de malérU conhecida do 
Senado na sua totalidade, como salientoo o eminente Senador Es
peridião Amin, na medida em que bouve uma grande renovação 
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desta Casa e que muitos Senadores, como S. Ex•, nãõ COnheciam 
esse processo do pagamento das dívidas do BrnsiL S. Ex•, inclusi
ve, teve a boora de ser testemunha. 

Por outro lado, como ressaltou o Senador José Fogaça, se é 
Lão boa a antecipação, o Brasil, com as divisas-quepossui, já po:ie
ria té-la feito há mais tempo. Logo. eslamos perdendo algo por não 
termos antecipado. 

Além disso, resta salientar que tem absoluta razão o Sena
dor Jader Barba.lho quando demonstra que o prazo de dois dias 
para se votar matéria dessa importância é muito pouco para o Se
nado. 

Penso. entretanto. que deveria ser esta a última vez de o Se
nado proceder desta maoeira.. Um JDZO mínimo de 15 dias deve 
ser estabelecido em lei. Todavia, enquanto ísso não ocorrer, deve 
ser estabelecido um compromis.o;o do próprio Senado, na figura, 
inclusive, de V. Ex•, Sr. Presidente, com os MinisttoS 00 ·c-om o 
próprio Presidente da República, sem o qual responsabilizaremos 
o Poder ExecutivO pelos prcj.Jízos que o Pais vier a tc:r.e não o Se
nado da República. quando matéria dessa ordem não for votada. 
Isso deve ficar bem claro, poxque não é possível que se vote maté
ria dessa i.mpcrtâ.ncia em prazo tio ex.iguo. 

No caso presente, vamos. dar mais esse cr6clito de oooflan
ça. Em casos futuros, evidentemente, esse mal não pode permane
cer. O Senador Jader barbalho tem razão, mas. por outro lado, não 
poderemos, pela incúria. no caSo, do Executivo em demorar tanto 
para encaminhar mensagem tão i..r:nJxrrtante. causar 1'11'j.lízo ao Go
verno do Brasil 

O SR. JADER BARBALHO · Sr. Presidente. peço a pola· 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra. 
pela ordem. ao Senador Jader Ba.rbo.lho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB.PA. Pela ordem. 
Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senacla:<s. em pri
meiro lugar. não tenho obrigação de entender como óbvia uma 
questão ocorrida quando eu não estava aqui como Senador da Re-
pública. --

Para alguns Senadon:s essa questio pode ser óbvia. Para 
mim, não é ·Obvio. Para 213 do Senado não o é. Nós oão estávamos 
aqui. Confesso que desconheço a matéria e não tenhO nenhum 
constr.a.ngimento, porque aperia.s hoje tomei co~ecimento da in
serção dessa matéria oa pauta.. Eu rião estaVa aquTn& éjiOca eiii que 
essas questões foram ab:ndadas na Legislatura passada. 

Quero agradecer as referências feitas pelo Senador Gilberto 
Miranda e pelo Senador José Fogaça, a con:wreensão como com
panheiros da Bancada, bem como as manifestações feilils pa ou
tros Senadores, como acabo. de fazer o Senador Anlcnio Carlos 
Magalhães, em relação a essa questão, em :ra.zão da premência com 
que o Senado está obrigado a apmc:iar uma questão dessa magnitu
de. 

Sr. Presidente, repito, isso não é óbvio para mim; pode ser 
óbvio para quem estava aqui, mas eU nãO-eStiVa e, perianto, não 
tenho obrigação de estar a par. Como Senador ou cano Líder da 
minha Bancada.. tenho a respclDSabilidade de tomar conhecimento 
da pauta. No eolao.to, quando o faço. encontro o item "renegocia· 
ç1o da divida brasileira" para ser apreciado até amanhã. tendo sido 
enviado pelo Exocutivo -anteOntem. - - -- ----

Sr. Presidente, o óbvio aqui é .o. falta de respeito com o Se~ 
nado da Repíblica. Sou coerente. Ontem.; falei sobre essa questão 
de urgência. Há pouco votei. quando não se quis dar urgência. a 
um processo relativo à matéria eleitcnl. ConcOrdei, Sr. Presidente. 
Mas quero lamentar a desconsideração por parte de outras Lide
ranças da Casa comigo. como Lider. Anteontem. eu estava aqui, e 
esse requerimento de urgência é de anteontem. Eu deveria ter sido 

procUrado como Líder do PMDB. porque, enquanto for Líder do 
PMDB, sou o Líder e, como_ tal, as questões da Bancada têm que 
passar inevitavelmente- por mim. Não fui procurado, Sr. Presiden· 
te~ estranhamente, não fui procurado. A minha assinatura não está 
nesse requerimento de mgéncia. Quero registrar a fal~ de conside
ração comigo nesse episódio. 

Sr. Presidente. nesta oportunidade, não quero criar mais 
constrangimentos. Ninguém vai ao Palácio do Planalto para dizer 
que o Líder do PMDB pie)ldicou o Governo. Não. Cada um vai 
ao Palácio do Planalto prestar contas, mas não à minha custa. Nin
guém vai me colocar. nesse episódio, contra o Brasil. causando 
prejuízo ao Brasil e levando a Bancada do PMDB a isso. 

Retiro, Sr. Presidente, o meu requerimento. Entretanto, não 
voto favorável à matéria. Voto, como Senador, aquilo que enten
do, aquilo que compreendo, favorável ou não. Não entendo esse 

- assunto. Sr. Presídente. Não tive tempo de entendê-lo. A minha 
obviedade não chega a esse limite. Não sou tão óbvio assim no 
meu apoio ao Governo. Já almnei diversas vezes que, quando esti
verem em jogo os interesses do Gov_emo e os interesses do Brasil, 
fico com os interesses dO Brasil Este é o meu papel como Líder 
do PMDB nesta Casa. Não chego à obviedade governamentaL 
Não sou tio óbvio no apoio quando estão em jogo o prestígio do 
Senado e os interesses. do Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para discutir. 

~ O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A matéria aínda não 
está em discussão. · 

O requerimento de retirada da urgência. com a :retirada da 
.assinatura do Uder do PMDB, a.iitda petmanece com a assinablra 
de um outro líder. Conmdo, não dispoodo· do mlmero regimental 
estabelecido no art. 392. a Mesa deixa de submeter o requerimento 
ao Plenário. 

Tem a palavra o Senador Gilberto Miranda, oomo Relator 
da matéria. p6I'3. :Proferir.parecer. uma vez que essa questão foi SU· 

perada. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para profe

rir parecer.) - Sr. President., Sr's e Srs. Senadores, e submetida ã 
apreciação do Senado Federal a Mensagem n• 297, de 1995, por 
inteonédio da qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica solicita autorização para a antecipação de entrega de garan. • 
tias necessárias à eobermra de 100% do principal e 12 meses de 
juros dos- Bónus ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Fi
D.aJJ.ciamento de 1992. 

O Sumário de Princip<Us Tennos (Term Sbeet), documento 
constante do denominado Plaoo Brasileiro de Finani::ianlerilo de 
1992. aprovado pelo Senado Federal oos: termos das Resoluções n° 
98/92. 90/93 e 132/93, pn>vé que u garantias de principal e de ju. 
ros parn os bônus ao par e de desconto sejam prestadas de forma 
escalonada, ao longo de dois anos. De acordo com infOmta.ções do 
Banco Central do Brasil, falta ao Brasil alocar garantias para esses 
instrUmentos de refmanciamento e reescalonamento da dívida ex
tema relativas às parcelas de outubro de 1995 e abril de 1996. 

Informa-nos ainda que o custo total estimado para a compra 
de títulos que servirão de ganmlia para esses bõtms é de US$572 
milhões, sendo US$277 milhões em outubro próltimo e US$295 
milhões em abril de 1996. 

O Parecer da Procuradoria-Geral da Fazonda Nacional -
PGFNICOFIN" 921, de 1995, anexo à referida Mensagem, conclui 
pela n=idade de prévia autorização do Senado Federal, nos ter
mos do disposto no art. 52, inciso V da Constituição FederaL 

Por seu rumo. a Secretaria do Tesooro Nacional manifes
tou-se, a principio, favorável à antecipação pretendida. tendo ado 
tado as providências necessárias à supiementação da respectiv; 
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dotação orçamentária. Ressaltou, todavia. que aquela Secretaria 
deverá ser ouvida novamente, antes da decisão fmal de se promo
ver a referida antecipação, em virn.Jde da existência de pendências 
relativas à questão orçamentária. 

De acordo com a Exposição de Motivos que acompanha a 
Mensagem, dada a siruação favorável das reservas internacionais, 
seria pertinente a conclusão, em oumbro próXimo, da entrega das 
referidas garnntias. Dentre os efeitos positíVOs dessa antecipação, 
cabe ressaltar: 

1 • a possibilidade de o Tesouro Nacional e o Banco Central 
poderem realizar compras de bôous brasileiros no mercado secun
dário internacional. uma vez completado o processo de entrega de 
todas as garantias; 

2 • a normalização das relações do Brasil com a comunida
de Financeira Internacional pois com as entregas das garantias os 
bônus transitórios (Phase-in) seriam desde logo trocados por bô
nus defmítivos; 

3 - o aumento da credibilidade do País no exterior. geme. do 
expectativas de redução dos .custos de captação de reCursos exter
nos por entidades brasileiras no mercado íntemaciooal. 

Ressalte-se, ainda, a inexistência de impedimentos contra
tuais, ou tampouco a necessidade de aditamentos aos conttatos frr
mados, caso venha-se a adotar tais procedimentos. 

Assim sendo, dada a relativa folga em termos de reservas 
internacionais do País, e os conseguintes impactos JX>Sitivos advin
dos com a antecipação proposta. somos pela ilitorii.aÇãó-pleiteada 
nos termos do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃON"-97~ de 1995 

Autoriza a União a antecipar a entrega das ga· 
rantias necessárias à cobertura de 100% do prindpa1 
e 12 meses de juros dos Bônus ao Par e de Desconto 
do Plano Brasildro de Fioandamento de 1992. 

O Senado Federal resolve; 
Art. 1° Fica a União autorizada a antecipar a entrega das 

gaiDillias necessári.S à cobertura de 100% do princij:ill e juros dos 
Bónus ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financiamento 
de 1m. -- -- ------- --

Parágrafo único. A antecipação 3J.Jtorii8da no-ca.Put deste 
artigo refere-se às gaiDiltias relativas às parcelas de outubro de 
1995 e de abril de 1996. totalizando custo total estimado para a 
compra de títulos que servirão de garantia para os Bônus ao Par e 
Bônus de Desconto. de USS572 milhões. seudo US$ 277 milhões 
pertinentes a outubro próximo e US$295 milhões a abril de 1996. 

Art. 2° Esta resolução entra em -Vigoc Da data de sua publi
cação. 

Art. 3 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . O pa=r é favorá-

vel. 
Em discussão. 
O SR. EDUARDO SUPUCY ·Sr. Presidente. peço a pa-

lavn para discutir. - -
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. a justifi
cativa do Ministro ela Fazenda, Pedro Malan. ao pleito de anteci
pação elas garantias aos bancos credores brasileiros aponta para 
uma situação extremamente confortável quanto aos aspectos fman
ceiros envolvidos, principalmente no tocante à disponibilidade de 
reservas para fazer frente aos compromissos. 

Segundo o Governo, a antecipação trará vantagens signifi
cativas ao Pais, como a possibilidade de iniçüij- a compra de titnlos 

da dívída brasileiia no mercado secundário com deságio. a norma
lização das relações fmanceiras com -a- Comunidade Fmanceira In
ternacional e o conseqüente aumento da credibilidade brasileira. 
Porém. este quadro nio espelha as condições reais objetivas. 

A assinawra do acordo de_ reestruturação da dívida brasilei
ra também Foi. à época. divulgada como um dos melhores acordos 
já alcançados por um país devedor (Ministério da Fazenda . Co
municado à lmpreosa. de 22 de junho de 1988). 

Referia-se Dão só ao alOD&imento doS prazos de pagamento 
do principal. mas principalmente ao desconto obtido de 35% se
gundo o Govemo. e ao pequeno valor da ganntias que deveriam 
ser apresentaelas. de US$3.2 bilhões. 

A análise dos dados contidos na Mensagem 357/92. no en· 
tanto, apontavam para um desconto líquido de, no máximo. 16%, e 
para a necessidade de comprometimento de US$4.6 bilhões em 
garantias. 

À mesma épc:x?a. Costa RiCa ultimou acotdo que repre-
sentava descontos de cerca de 50% de sua dívida. -

Frente a estas discrepi.ncias, o PT apresentou voto em Sepa
rado, com a apresentação de substib.ltivo que condicionava a reali
zação do acordo ao cumprimento. pelo Governo Federal. das J:eSo
luções que estabeleciam a capacidade de pagamento da dívida. 
bem como a análise, pelo Senado, dos acordos defmitivos, antes 
que sejam assinados. 

A aprovação das resoluções que autorizavam-o Executivo a 
realizar o acordo de reescalonamento resultou em comprometi
mento excessivo do orçamento público, levando à permanente 
compressio de gastos nas áreas sociais e desestruturação do setor 
público. 

Esta mensagem repete o mesmo vicio Qbservado quaildo da 
votação das resoluções a que se refere: os impactos orçamentários 
são omitidos, fau:ndo-se apenas breve referencia il Nota da Sccre. 
taria do Tesouro Nacional. que in!Ol'IDOO ter adotado as providên
cias necessárias à iluplementaçiio ela respectiva dotaçiio orçamentá
ria. 

Ressalta ainda que aquela Secretaria deverá ser novamente 
ouvida, antes da decisão fmal. quanto à antecipação, "em virtude 
da não conclusão da pend&cia relativa à questio orçamentária". 

CoiJdui~se. portanto. que estaremos tomando decisio que 
compromete~ sem terreconbecimerito da foote de recursos 
que serão utilizados para fazer frente a esta nova despesa, numa 
con}Jnb.l.r.l onde o Governo tem cortado gastos prioritários _para 
manler um precário equilíbriO- Orçamentário.. cuja solução. alega o 
Governo, requer a aprovação urgente de emendas constitucionais 
que prorroga a vigêncía do Fundo Social de Emergência e iristinri 
nova contribuição provisória - o CMF. 

A despeito dos beneftcios que podem advir com a antecip&
çio das garantias aos credores externos, a.creditamos que maior ur
gência tem a população brasileira em ter garantias de alimentação, 
saúde, educação e saneameito b6sico. ao menos.. ---

Em seu parecer, o MiniStro da Fazenda não citou a origem 
desses recursos. Então, gostaria de saber se ~sa suplementação 
causará corte de verbas em alguma parte do Orçamento. 

Pergunto ao Relator da matéria. Senado< Gilberto Miranda, 
se, polVentum, tem esta informação. · · 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Sem revi
silo do otador.) -GostariA de esclBrecer a V. Ex". Senador Eduardo 
Suplicy. que tenho as informações que V. tix" está solicitlltldo. Es
tive, na noite de ontem, com o Ministro Malan e, tendo em vista 
que S. Ex• viaja no dia- dC hoje, essa matéria teria que ser levada 
aprovada ao conhecimento do Senhor ~sidente. Conseqüente
mente, o Sr. Murilo Portugal. Secretário do Tesouro. encontra·se 
fora do País neste momento. 
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A matéria já foi apreciada pelo Tesouro; já bá recursos oc
\."Cssirios e está tudo disponível, s6 esperando a chegada do Sr. Se
\Trt.ário do Tesouro. 

Gostaria ainda de escla.""eeer a V. Ex• que o pagamento de 
outubro será efetuado em ou rubro. N" verdade. só o pagamento de 
.lhril será antecipado em seis meses; a quantia é de cerca de R$270 
milhlles e há disponibilidade no Tesouro, Senador Eduardo Supü-
cy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presidente. justamente 
p4. )rque o Governo tem realizado diveisoS cOites de gastos para as 
áreas da educaçà·o, da saúde, e assim por diante, é que gostaria de 
saber: esses US$270 milhões serão cortados de que programa? Se
rão. porventura, de programas da saúde, de programas da educa
~·ão? 

O SR. GU..BERTO MIRANDA- Senador Eduardo Supli· 
~.:y. trata-se de superávit de arrecadação. Não haverá cortes nos or
~·amentos da saúde nem da educação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) . Sena.Por Gilberto 
Miranda. os apartes dêvem ser pedidos ao orndor e por ele conce
didos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Se bá um superávit de tal 
ordem no orçamento da União, por que estaria o Ministro da Saú
de em cruzada dízendo que não bá recursos suficientes, por exem
plo, para os gastos da saúde? Por que estaria o Ministro da Educa
ção preocupado com a falta de recursos para a sua Pasta e assim 
por diante? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)Cl'onjue a re<:eita te· 
lativa a esse superávit já estava prevista parn essa operação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, não me sin
to perfeitamente eSclarecido. Gostaria que boovesse um esclareci
mento mais completo. Por isso,- Sr. Presidente, gostaria de reco
meodar. neste caso, o voto contrário da Bancada do Partido dos 
T rabalbadores e daqueles que irão votar neste Senado sobre a ma
téria. 

Sr. Presidente, gostaria de requerer votação notnina..l da ma
téria. em vista da sua importância. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente. P"ÇO a 
palavra para discutir. -- -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo i palavra 
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.. -- : 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para discotir. 
Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, não tenho a menor dúvi
da quanto à necessidade de uma votação imediata. 

CauSOu-me estranbCia a apreSeriiiÇãO J)e ·um requerimento 
de urgência- e por isso não o·assíneí- que Úllba parecer datado do 

'" dia 11. tinha dado entrada no gabinete do Ministro da Fazenda no 
dia 12 e. ainda, tinha oficio do Minístro da Fazenda do dia 11. Ou 
seja, _esse oficio era anterior à entrada do parecer no gabin~e. Foi 
levado às pressas ao Pn::sidente da República. que assinou a men-
sagem. E entrou na Casa. _ _ 

Sr. Presidente, é preciso que se diga que bâ necessidade de 
se colocar, no Regimento da Casa, determinações que oão permi
tam uma tramitação tão rápida, láo violenta e sem conhecimento 
do Senado. 

Ouvi, ainda há pouco, as palavras do Líder J ader Barba. lho e 
encaminhei-me ao plenário. Perguritei à Mesa- qllania-s eram as as
sinaturas para o pedido de urgência, no que-fuli.n1'0rmado pelo Se
cretário que havia número suficiente; assinaram ã Liderança do 
PSDB, a Liderança do PFL e ootras, que totalizavam mais -da me-
tade dessas assinaturas. - - ---

0 requerimento sequer estava datado. Se fOrmOs consultar 
as notas taquigráficas, encont~mos uina qllestão de ordem mi
nha. pedindo. ao menos. que da1assem o requerimento; mas os 

Partidos não estavam aqui. Não queria criar um constrangimento 
quanto àquele requerimento, mas. se quisesse fazê-lo, não poderia, 
Sr. Presidente. porque havia somente três Senadores em plenário, 
dos quais um presidia a sessão. 

No momento em que pedisse verificação de votação. teria 
qUe ter o ap::liamento de três Srs. Senadores. e-haVia sOmente-dois 
em Plenário. Mesmo assim. a sessão OCOITell, e foi dado como 
aprovado. Ou seja, c-.ontinuamos na mesma siruação de sairmos da
qui pensando que não há mais nada de importante para votarmos 
e. no dia seguinte, somos surpreendidos com uma votação impor
tante. 

Hoje se discutiu muito sobre essa urgência. mas não havia 
ninguém para debatê-la quando foi posta em disa..zssào. Não foi 
por falta de vontade; foi por ignorância. Ninguém sabia que aquele 
requerimento iria entrar. Entrou e foi votado no mesmo dia! Há 
necessidade de estabelecer-se que, quando um pedido de urgência 
entrar na pauta de uma sessão. s6 poderá ser votado na sessão sub
seqüente, se é que queremos que o "povo, lá fora. nos respeite. E 
que os Ministros sejam mais céleres para enviar a matéria em tem

. po de a examinarmos. Não foi culpa do Senhor Presidente da Re
pública . e não sou Uder, nem Vice-Líder de Governo. nem de 
partido que está no Governo -. a culpa foi dos seus auxiliares. que 
preparam rudo às carreiras para colocar no Senado Federal, na un
décima hora. deixando-nos nesta situação dilicil, onde constata
mos que. pua o bem do Brasil, precisamos votar isto, aqui e ago
ra, urgentemente, a fim de que a Nação não leve prejuízo. 

Portanto, o meU voto é -a- raVor da- SOlich.açãO. O voto do 
PPR. quem sabe já PTB, será favorável ao projeto. -

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente. P"ÇO a palavra 
para discutir. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente. P"ÇO a pa· 
lavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador 'Roberto Requião. Em seguida. darei a palavra 
ao Secador Geraldo Melo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO ,rMDB-PR. Para disrutir. 
Sem revisão do" orador.)"- ·sr. Presidente, S:n: e Srs. Senadores. 
niO vou votar eSsa matérlã.:-Acoínpanho os motivos---:--as razões do 
Líder da nossa Bancada. 

Analisando com atenção a justificativa que acompanha o 
processo, coloco para este Plenário uma indagação. No início des
ta Legislatura, condenei. sem muito êxito, o recebimento pelo Go
verno brasileiro de dívida da empresa energética do Paraguai pãra 
com Itaipu, com repasse ao Tesouro. feita com títuloS da dívida 
pública brasileira, comprados no merouio secundário de Nova Ior
que. 

Na exposição de motivos que em.basa o envio desta propos
ta para o Senado, leio: _ 

'' ... O-Comitê Assessor de Bancos Credores •.. con
sidera recomendável o Brasil concluir, em outubro pró
ximo, a entrega das mencionadas garantias, visando a li
berar-se das restrições impostas pelos acordos decOITen
tes do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992. que 
impossibilitam o Tesouro Nacional e o Banco Cenlral de 
comprar os bôntls brasileiros no mercado secundário in
ternacional antes que tenhamos completado o processo 
de entrega de todas as garnntias". 

A exposição de motivos nos diz que, a panír da aprovação 
pelo Senado e do pagamento antecipado pelo Governo da Repúbli
ca, do oferecimento antecipado das garantias; da rolagem da clívi
da de USS57 bilhões. o Governo brasileiro pode adquirir bôo.us da 
dívida pública no mercado secundário internacional. 
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E eu me pergunto: a panir desse momenlO. então. aquela 
autorização dada pelo Congresso Nacional para que o Brasil rece" 
besse em títulos comprados oo mercado secundário de Nova Ior
que deixa de ser efetiva, ou continuaremos a receber pela metade 
do valor o que o Paraguai nos deve. enquanto pagamos em, dólar 
pelo valor integral os royalties que ao Paraguai devemos? E uma 
indagação que coloco neste Plenário e que pretendo acompanhar 
no cranscorrer dessas negociações. 

Passou-me com dificuldade pela garganta.. porque. como 
Governador do Paraná, tinha acompanhado a tentativa de banquei
ros paraguaios fazerem o Brasil aceitar títulos compl-ados no mer
cado secundário; passou-me com dificuldade a aprovação daquele 
absurdo pelo Congresso Nacional. No entanto. no momento em 
que me abstenho desta votação. assumo o compromisso público de 
acompanhar o andamento desses pagamentos da ANDE. feito à 
Itaipu, e de deiiUociar de forma veemente a m.a.rn.cutaia. se ela con
tinuar. 

O Sr. Gilberto Miranda · V. Ex• me concede um aparte. 
Senador? ~ · 

O SR. ROBERTO REQUIÃO · Ouço V. Ex•, Senador 
Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto l\firanda · Senador Roberto Rcquíão, no 
caso. são duas coisas diferentes. V. Ex• tem toda razão. Não há ca
bimento. em hipótese alguma. as autoridades brasileiras receberem 
tiOJ.los que são negociados no mercado internacional. com 50% de 
deságio. e até mais, receber pelo valor de face. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO · No caso. entte 60 e 65% 
de deságio. = - - -

O Sr. Gilberto Miranda · V. Ex• tem t<Xia razão. Nesse 
caso especial. o Brasil. a República Federativa do Brnsil só pode ir 
ao mercado internacional, só pode ir aos mercados comprar tibllos 
d.iretamente depois que cumprir o acordo assinado com os 600 
bancos. Aí, bá uma ressalva: se o Brasil não pagar U$277 milhões 
antecipados de abril, que é única e exclusivamente essa quantia, 
não poderá ablar nos U$57 bilhões no mercado internacional. Com 
relação à primeira parte, V. Ex• tem toda razão. Foi uma das maio
res denúncias feitas neste SenadO nos últímos oito meses. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO · Senador Gilberto Miran· 
da. não tenho nenhuma discordância com V. Ex•. O que 'me per· 
gunto é se o Brasil. daqui para a freQte, podendo cOmpnr os tíbJ
los com o deságio no mercado secundário, continuará recebendo 
de ltaipu com deságio. O Congresso autorizou .e deu um limite. 
Deste, apenas uma parte foi comprometida; então, vamOs conti
nuar JX!deodo comprar com deságio de 60%? Vamos continuar re· 
cebendo da ANDE Paraguaia? Porque a autÕrização congressual 
está dada.. Fica dependendo da decisão política do Executivo a 
continuação do negócio com o Pantguai ou não. Essa é a questão. 

Entendi perleitãm.ente que a anteCipação permite ao Brasil 
amar no mercado secundário. comprando seus próprios bônus. 
mas pergunto se a aulOrização anterior c_óctimlar::á sendo utilizada. 
num prejuízo flagrante e imoral ao erário. Já tive grande dificulda
de em entender, porque já fui pressionado por banqueiros para
guaios para intermediar esse negócio. Aqui no Congresso Nacio-
nal encontrei uma medida provisória autorizando a União a rece
ber os títulos comprados no mercado secundário. Então, de uma 
maneira simples e popularesca, dentro desse angu tem caroço. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Continua em discussão. 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaminhar a 

votação. Sem revisão do orador.) - S-r. Presidente. Srs. Senadores. 
reiterando a imensa ~miração que tenho pelo Senador Roberto 
Requião, desejaria iniciar cOOsigD3Mo-Uma divergência funda
mental com a posição que S. ex• acaba de expressar. 

Se a palavra "maracutaia" significa. no contexto em que foí 
empregada, algo de subalterno, de antidemocrático ou de imoral. 
entendo que, a não ser no plano meramente especulativo, num pia
no de pouca responsabilidade verbal, se pode atribuí -la a esse Go
verno. Pode-se até discordar dele, pode-se até não concordar e não 
entender ou cão aceüar que o Ministério da _Fazenda exija d9_Se
nado, em 48 horas, uma decisão como essa. E perfeitamente legíti
mo. como expõe serena e energícamente o Senador Antonio Car
los Magalb.àes, que isso não seja expressão de uma boa fonna de 
relacionamento entre autoridades do Poder Executivo e Congresso 
Nacional; mas dai a se considerar que estejamos na armação oo 
nas preliminares de algum tipo de relação indecorosa do Go't'emo 
com o exercício das suas responsabilidades. há. no_ mínimo_._ um 
grande exagero e uma grande injustiça que me sinto na obri&iÇâo 
de contestar. 

Mas. das próprias palavras do Senador Roberto Requião, 
extraem-se as informações suficientes para demonstrar que. embo
ra protestando veementemente quanto a essa des_atenção em rela
ção aos prazos. se o Se~ J:!ào ~gir como uma Instituição sim
plesmente amuada. se não quiser transformar a sua decísão numa 
vingança em relação às autoridades da. área fmanceira. não h~fUma 
conduta no interesse nacional mais óbvia do que a de aprovar 
aquilo que está sendo solicitado. Porque, dito isso da forma mais 
simples, era necessário. para que se entendesse, perceber por que, 
em primeiro lugar, o Brasil foi obrigado a lastrear o acordo da df
vida com o tipo de garantia que está sendo aqui discutido. Era uma 
forma de evitar que um -País responsável por títulos que estavam 
sendo negociados pela metade, a-té por-meDos. no mercado seam
dário. assumisse compromissos com instituições financeiras e pre
tendesse_, depois, liquidar esses compromissos da fotma que desa
grada ao Senador Requião, isto é, utilizando titulos compfados 
com grande desconto no merC3.do secundário. 

Enquanto estiver pendente o recolhimento da tc.talidade 
dessas garantias, d Brasil fica contrarualm:ente impedido de adqui
rir os seus próp:ios úrulos. com vantagem. no mercado secundário. 

Em relação à antecipaÇão, por que esta:i:nos fazendo iSso a 
prazp e em prestações? Pofque esse acordo foi celebrado no mo
meDio em que o cenário -das nosSas disponibilidades de divisas não 
tinha nenhuma relação com a situação de hoje. 

Para quem esi.á participando, digamO& assim, da reitoria da 
política económica do País. o cenário de &oje é- de-Um elevado-es
toque de dívisas e de uma possibilidade de ou- integralizar essas 
garantias de uma vez e o País ter a liberdade, o direito. e-nio a Ob
rigação. de utilizar as suas diviSiSpara. de -fato. tomar efetivo. tor
nar real um grande. um imenso abatimento nessa famosa dívida 
externa ou. se quiset'lllOS usar também a. nossa faculdade de Dão 
comprar, JXkiermos continuar recolhendo parceladamente. 

O intereSse nacional é óbvio neste caso~ Não estou nle rCfe
rindo ao pronunciamento de V. Ex• porque a palavra "óbvio" ocor
reu-me sem que eu me lembrasse que ela irritou tanto. e cOm Psta 
razão, o Líder do PMDB. Penso que, uma vez desenhada com essa 
singeleza, sem nCnbuma preocupação de dar a isso uma Conotação 
técnica. mas apresentada a arquitetura do problema dessa forma., 
temos que decidir, simplesmente, se convém ou não ao Brasil to
mar uma providência que nos habilite a comprar títulos de nossa 
resp::>nsabilidade pela metade do valor. 

Essa é a decisão que esta Casa vai tomar. E eu estou total
mente convencido de que o inten:sse nacional recomenda que se 
antecipe o recolhimento das garantias para que as iníbições de na
tureza jurídica qUe impediam o Brasil de gozar desse beneriio se
jam eüminadas. 

Gostaria.. antes de encerrai-, de -eXPJr algo ainda sobre o-tro
nuociamento de meu querido amigo e nosso colega Roberto Re-
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quião. S. Ex• diz. usando uma expressão que carinhosamente nos 
lembra a linguagem IX'Ptllar. que "deve ter caroço nesse angu", 
quando se refere à possibilid.uie de continuarmos a receber em pa~ 
gamento títulos com.prados pelo governo paraguaio com deságio. 

Eu ponderaria apenas ao nosso querido companheiro Ro
berto Requiio que talvez fosse prudente deixar para julgar a atitu~ 
de do Governo Federal quanto a isto quando o Governo Federal 
tomar uma atitude. 

Hoje, o que está fazendo o Governo Federal com relação ao 
Paraguai? Está cumprindo a decisão do Senado Federal. A decisão 
que vamos adotar boje, seja ela qual for. ri.âo está tomada. Se ela 
permite que se reveja a relação contiatuW. também com o Paraguai. 
muito bem. V amos ver se o Governo Federal ~vê oo nio. E se de
cidir fa.zerui:na coisa ou rutra.. que mõtlVos teve, a.n1CS de trotestar 
contra erros que. na realidade, não foram nem ao menos cometi
dos. 

Em o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESJ;DENTE (José Samey) · Continua em clis

cussão. 
O SR. LAVRO CAMPOS -Sr. Presidenit:. poço a palavra. 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) · Com a palavra o Se-

nador Lauro Campos. -- -- --- - - - -

O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem re· 
visão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, como 
quase todos os Senadores aqui presente, também fui pego de sur
presa ao ter de dar o meu voto a respeito dessa antecipação do pa~ 
gamento de aproxirnadamenle US$270 milhões da divida exlerna 
brasileira. 

Por que esse açcxiamento? Poc que esse bom mocismo? Por 
que essa demonstração de que o Brasil está disposto, pua maquiar 
3: sua imagem externa, a realizar milagres. Um pais falido pagando 
antecipadamente os seus credores inlemaciona.is. 

Quando se supunha que o Brasil não iria pagar a dívida ex~ 
tema jamais. uma dívida extcma que, por sua vez. já foi paga algu
mas vezes, o que aconteceu? O valor facial dos títulos da dívida 
externa dist.ancioU~-se tanto do desvalorizado, depreciado preço de 
mercado dos papéís brasileiros que cm possível adquirir, s:e pudés
semos fazê-lo, a um preço correspondenle a 15% do tora.l da nossa 
dívida externa no mercado secundário. De modo que, nós nos 
proibimos de comprar, a proço de banana. a 15% aproximadamen
te, com um deságio de 85%, os papéis de nossa divida. 

E agora que o -deságio está apenas em 20%, oo seja. que o 
Brasil se maquiou e mostrou "ser bom mCifj"d', _bom pagador, dis~ 
posto a fazer qualquer sacrificio para pagai a dívida externa, os 
papéis foram valorizados. quintuplicados, e, cao. eles, obviamen~ 
te, a nossa dívida também foi quintuplicada. 

Portanto. o meu receio não é o de que apenas mais US$270 
milhões de dólares sejam aplicados antecipadamente Desse proccs~ 
so de maquiagem.. de afumação de uma imagem do Brasil no Ex~ 
terior, que serviu, pelo menos, para fazer com que quinlupücasse o 
valor de mercado de noosa dívida ex tema. no mercado secundário. 

Sabemos que o tcul de nossa dívida ultrapassa US$!30 bi
lhões e que, se retirarmos alguns credores, como o Clube de Paris, 
o FMI e oulras instituições, haverá pelo menos USS57 bilhões; se 
efetuássemos o po.gam.ento desse mon&ante, poderia ser comprado 
15% desse valor. Hoje, se pudermos comprá-lo, já estará em 80% 
do seu valor. com o deságio de apenas 20%. E se continuarmos a 
bancar o bom moço. pagando antecipadamente, só poderemos ter 
acesso a esses papéis se fJ.Zexmos o pagamento de 100% de seu va
lor facial. 

Portanto. esse processo está em marcha, e essa medida, ago
ra. constitui apenas mais um traço nessa maquiagem. mais um ba~ 

tom nessa imagem. no sentido de multiplicar o valor de mercado 
da dívida externa brasileira, dando um prejuízo fantástico ao Bra
sil. 

O Sr. Edison Lobão - V. Ex • me permite um aparte, Sena
dor Lauro Campos? 

O SR. LAURO CAMPOS . Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Edison Lobão- Estou acompanhando o discurso de 

V. Ex•, o que sempre faço com muito interesse, pela profundidade 
com que V. &• trata as matérias. sobretudo as de nao.n-eza econô
m.ica. Eu creio que esse assunto realmente é de fundamental inte
resse para o Brasil. É a oportunidade que se tem de reduzir a dívi
da com a aplicação das nossas reservas, que são vastã.s, sãO-am
plas. De tal modo são elevadas as nossas reservas, que já ultrapas
sam US$45_ bilhões. Mas, a constatação que faço da existência de 
reservas tão generosas, faz com que também eu declare aqui que 
fico na esperimça de que o Governo concorde. também, em reduzir 
a dívida dos Estados. Se estamos de tal modo numa situação boa a 
ponto de antecipar o resgate de tírulos que estão no exterior. é con
veniente que também o Governo comece a olhar a sin.aação dosEs
tados. A Federação brasileira compõe--se exatamente de Estados; 
na medida em que fortalecemos os Estados, estamos fortalecendo 
a Federação. Se não flZCIIiloS issc,-;-estaremos condenando esses 
Estados à desgraça completa nos próximos anos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Senador Edisoo Lobão. agra· 
deço e incorporo o aparte de V. Ex• ao meu pronunciamenro. o 
qual vem corroborar os meus receios. 

O que também gostaria de lembrar é que existe não apenas 
a divida dos Estados e a dos Municípios, mas uma dívida social 
imensa a ser paga. E os- rerursos parn. saldá-la. como o Senador 
Suplicy já salientou, possivelmente serão deslocados da saúde e da 
educação. 

Recebo, neste momento, a notícia do representante do Ban
co Central. aqui presente, de que a fonte de recursos será a emis
são de títulos pelo'"Tesruro._Teremos que contar com novas emis
sões de tínJlos. Com isso, estaremos- agrav-ando. obviamente, nos- . 
sos problemas internos, para fazermos face a esse pagamento ante
cipado dos 270 e tantos m..ili:tões de dólares da dívida externa. 

Considero que é completamente nefasto ao Brasil prccurar 
essa fonna de globalização e inserção no contexto internacional, 
pois te~mos a cada dia de pagar um preço que não poderemos ja
mais resgatar. que não poderemos jamais recuperar. A globaliza
ção impõe-nos por inteiinédio do Fl\.11 e de suas agências, com 
essa te~ncia do Governo brasileiro, tal como o do governo ar
gentino. de manter uma boa imagem. uma imagem de que a exa
ção do pagamento da divida será feita inexoravelmente e que sere
mos ótimos pagadores da dívida já paga e que para isso farenlos 
qualquer sacrifício. Isso nos acarreta esse enorme prejuízo: de re
valorização dos titulos no mercado secundário a ponto de nos 
preocupar que o preço de mercado volte a igualar-se ao valor fa
cial. 

Votarei de acordo com a recomendação do Líder do meu 
Partido, Senador Eduardo Suplicy, aduzindo ã sua orientação os 
argumentos que ex pendi. V atarei contrãríam.ente à concessão des
sa antecipação da rolagem da dívida externa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em disa>s

são a matéria. 
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA· Sr. Presidente. 

poço •!!"lavra para cliscutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney). Com a palavra o Se

nador Luiz Alberto de Oliveira. 
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB-PR. Para 

disanir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr--s , 
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~,\,lt1."•. JUÍ~· 1 4ue _é me~ devé trazer uma palavra de esc la
", :Pl~·nt.• a t''>le Plen.irio. tendo em vista as insinuações colocadas 
.... : ~ ,.,,l'lt'nll' CniC"~a de Bancada paranaense, Senador Robeno 
!<~.·.;ul.i.'.,. :n n:la<,;·ào ã ltaipu. 

f:m 19~.~- n Governo Federal. atendendo a um apelo dos 
t; • ,·nt.l' dt1'> f~s.kldns. especialmente. à época de maioria do 
1'\fl lB. '-lu'' possuiam dívi<.Ll.s muito grandes no setor energético 
· .,,,n a L:ni.1,,_ res(l\\cu mandar ao· Congresso Nacional uma pro
i"''t.l J...· t'lllCJKLl. p.l<.,SJbil!tando que o Governo Federal fizesse 
, , 'r\lf><)SI\''h' Jc Jividis cOm empreSas estaduais de energia- como 
,, .·:'"''da <..1:SP. COPEL e tantas outras por este Brasil- com o 
:'·'t!am(nhl de liruk)s de dívidas do Governo Federal ou até com as 
~.I!J.nwd.J.!> "m(ledas podres". Isso contribuiu para que houvesSe a 
~·< •mp<,l~~~·ã<' tia dív1da. do Estado de São Paulo. dirigido pelo então 
('ll\JJH..'nlc '-'<'lega do Senador Roberto Requião, Governador Ores
lt'' l,.!Uêrcia . .Jtvida da empresa estadual de energia com o Minísté-
n,,Je-MinaseE.nergia. -- -

Postenormentc. Itaip.~. que é uma empresa bi.nacional, plei
lt'l lU 115 mesmt.lS bene"fkios 'e não pode gozar dos favorecimentos 
J.1 lei ~'lt" ser uma empresa de caráter transnacional. Houve um en
~·aminhamcnttl do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 
< 'anh<w. a este Congresso Nacional. de uma medida provisória 
pa.ra , Jlll" Itairu pudess.~ ler o acolhimento legal para receber a dí-

·-
-fc.: ', .• ' r; C:. '(11 ,.V"' ~ 

vida da ANDES. assim t'Omo o Guverun J '~.:...t(,.'LJ.l L<i•t..t 1•, .. r;l,l·.' 
dívida dos Governos dos Estados . 

Nenhum angu. nenhum ca.ro;o aí. O a.tl!!U c o caru..;•l n!J.l 
os. Sr. Presidente, quaodo o Senador Roberto RC!.j!,Hãr) dcnuntl<t 
aqui que foi procurado por banqueiros paraguaios para intl"nnl"diar 
a operação. Isto é muito grave. Sr. Presidente. p,)r 4ue S. b,' nl,, 
denunciou esse fato na época propícia ã Nação brasileira LUm .J 

responsabilidade que tinha por ser Gov~rnar.l1r ili.1 meu htaJu.1 

Por que S. Ex•, à época. não denunciou l..!Ue a prtl{ll''>la Jt· pag.a 
mentO de títulos de ltaipu pela ANDES foi fcir.a pel"' seu c:'l:.au.XI· 
liar Francisco Gomide, ex-Presidente da COPEL e Presidente r.it' 
Itaipu, nomeado pelo Presidente Itamar Francn, a pt'JíJ,l J1l t':'l. 

Governador Roberto Requião? Quem solicitou ao enlàv Mmtstro 
Fernando Henrique que encaminhasse a medida provist:•na fm a 
diretoria de lta.ipu, presidida !XJr um paraoaense ilustre. hu.nr:isn1 
Gomide, indicado para aquele cargo- repito- rehl t'neu' <ltl\t'rD3 
dor do Estado do Paraná. Robeno Requião. 

São os esclarecimentos que Presto a esta Casa_em re~peito 3 
verdade e_ aos fatos, .os quais devem sobrestar as insinua~·~lC~ c a~ 
colocações profundamente maldosas feitas oeste dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. emen
da que será lida pelo Sr. 1° Secretário, em exerrício o Senad111 
José Eduardo Outra. 

É lida a seguinte 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Considero como 
justificativa da emenda-as palavras proferidas pelo Senador Rober
to Requião. 

Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda para dar 
parecer sobre a emenda que acaba de ser apresentada. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para emitir 
parecer. Sem revisão do onuior.)- Sr. Presidente, Srs e Srs. Sena
dotes, como, no caso, a matéria específica diz respeito à antecipa
ção de pagamento do acordo da dívida junto aos bancos ctodo<es. 
a emenda fica fora desse conte~ to. Sendo assim. nio a acolho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer 6 pela re
jeição. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Para encaminhar a 
votação. tem a palavra o Senador Roberto Requiio. que dispõe de 
5 minutos. ---

0 SR. ROBE{{TO REQUIÃO (PMDB-PR. Para encami
nhar. Sem revisão do oradâ'.)- Sr. Presidente, sou um homem e 
um Senador sério. Ouvi agorn ó 11:latório do ilustre Senador Gil
berto Miranda sobre a emenda de minha autoria. Quero simples
mente dizer ao Plenário do Senado que fiz a emenda por sugeslio 
do Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a 
palavra. para discutir. 

O SR.· PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex• a pela
vra para encaminhar a votaçio. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Tendo em vista que fui 
citado, gostari.a. de falar sobre a matéria. --

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• pode enca
minhar a votaçio, poi.< já ofe= parocer. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - (PMDB-AM. Para en
caminhar. Sem rcvisio do ondor.)- Conversamos., eu e meu U
der, com o Senador Roberto Requiio a reapeito dessa mat6ria. Na 
sua exposição. o Senador Requião, deixou bem claro o problema 
de ltaípu. ou seja., que o governo paraguaio iria pagar, como já ha
via denunciado neste plenário, os 90 milhões referentes a títuk•. 
pagando pelo valor de face e que o Brasil não teria vantasem algu
ma. Posteriormente à minha conversa com o Senador Requilo so
m a apresentação da emenda. veia o esclaiecimento do Senador 
Luiz Alberto. Cooseqilentemente, convemei com o Selllldor Vilsoo 
Kleinübing, que disse ter feito, na época.· Um ·aCordo sobre .... 
matéria, junto com o Senador Requiio, quaDdo foi carigiâo e.se 
erro, passando o Brasil a participar no deaágio. Peço. :inchJsive. o 
depoimento do Senador Kleinübing. que disse' ter o a.conio sido 
feito de comum entendimento com o Senadcc Roberto Rcquiio. 
Quando incentivei o Senador Roquilo a apresentar a emenda nio 
liDba essas inCOIIILS.çõea. que posteriO!Dl.CD:e me foram dadu pelo 
Senador Kleinübing. 

Digo ao Senador Roberto Requiio que ·diaae a S. Ex• que 
apresentasse a emenda porque achei que cabia. Entretanto, depois 
vieram as informações dos Senadores Kleinübing e Luiz Alberto 
no sentido de que no pr6prio Governo Requiio foram pogoa CRCs 
dos governos estaduais COOl tltuloo da divida. Peço o depoimento 
dos Senadores Vilson Kleinübing e Luiz Alberto. se possiveL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a pelaVIll o Se
nador Vilson Kleinübing. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Para encami· 
nhar. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidenl.e, Sr's e Srs. Senado
res. queria escla.recer que uma coisa nada tem a ver com a ootm. O 
assunto foi abordado, mas o Coogresso Naciooa.l votou a medida 
provis6ria sobre o pagamento da divida da Companhia de Energia 
Elétrica do Pamguai. - ·· - -

Fui o Relator dessa medida provisória e ftz uma modifica
ção nela. A origem é ,essa mesmo: todos os Estados foram benefi
ciários da CRC na hora da negociação das suas dívidas. que era 
um crédito que o setor elétrico tinha, teoricamente, com o Tesouro 
Nacional. portanto. era um crédito p::x:he que foi transformado em 
crédito viável para abatimento das dívidas. A ltaip.1 BinacíOOãl. 
devedora do Tesouro, na época solicitoo tratamento semelhante e 
propôs pagar sua dívida com titulas do governo brasileiro no nrer-
cado secundáriO. - - - --

Essa proposta foi transformada em medida provis6ri.ã.. O 
deságio era rateado entre o governo brasileiro e o governo pata· 
guaio. No deságio, os dois países ganharam. O que havia na medi
da provisóriã- é que a córietagem era só despesa que pmticameme 
quem pagava era o Tesouro Nacional. Fizemos uma modificação 
na lei dividindo também a corretagem na conta d05 titulas. de tal 
sorte que a partir da modificaçio feita nessa medida provisória.. o 
Governo brasileiro recebeu seus créditos, uma dívida que a ANDE 
não pagava há muito tempo. e todos·os benefícios fomm divididos. 
Tinha razão o Senador Roberto Requiio na corretagem. Essa mo
dificação foi feita. Ap:esentei, inclusíVe, a ·s. Ex• esse substitutivo. 
porque a denúncia foi feita por ele aqui no Senado. 

O outro problema 6 que, agora. o que o Governo brasileiro 
c;stá querendo fazer é exatamente ter o beneficio total do desllgio. 
E por isso que está submetendo boje a antecipação do pagamento 
de uma parcela já aprovada pelo Senado. Também só tomei conhe
cimento boje. Não gostaria que meu Pais perdesse essa possibili
dade de comprar no mexcado secuodário. o que ~er empresa 
acaba fazendo e obtendo lucros com isso. 

-o Governo falhoo. e quero ser muito sincero aqui poique 
quero que se vote. de acordo CCII1 a verdade. quando não esclare
ceu e deixou que fic:ássemos sabendo de última hora. Devia ter 
vindo aqui conversar cooosco sobre isso. O paicelamenro o Sena
do já wtorizru. e ..P"'"" antecipar a última parcela tamb6m precisa
va de autorização do Senado. Já foi autorizado pelo Senado o par· 
celamento em seis pagamentos. O que estamos decidindo aqui 
boje é o pagamento de 29~ milhões, que já vamos pagar em abril 
de qualquer maneira, porque já foi mtorizado pelo Senado. O Go
verno pretende pagar boje e, a partir de amanhã. obter os benefi
cias qUe s6 a ANDE tinha antes. Conseguimõs coriigir isso em . 
virtude de uma denúncia bem feita pelo Senador Roberto Requiio. 

Era a questão que eu queria esclan:cer para que possamos 
votar pelo Brasil. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, como fui 
citado pelo Relator e pelo Senador V'dson Kleinübing, acredito 
que posso usar da palavra por um instante. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex• dispõe de 
cinco minutos pa.ra uma explicação pessoal. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para expUca
ção pessooL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a situaÇão 
do recebimento e do acerto das CRCs com empresas brasileiras de 
eletricidade nada tem a ver, ou seja, não há. neohmna similitude 
com o pagamento pela ANDE à ltaipu e o repasse de ltaipu ao 
Brasil COill títulos comprados no mercado secundário de Nova Ior
que. 

O cr6dito das CRCs 6 um cr6dito pn:sumido. Não é moeda. 
Nio pode ser vendido no mercado. Não pode ser comprado por 
terceiros. Nio há net!huma relação entre llJllA coisa e ootta.. Se o 
Brasil pn:tendeu em algum momento, por questões diplomáticas, 
favon:cer o Paraguai, devia ter mencionado essa questão de forma 
clara e aberta ao Senado da República e ao Congresso Nacional 
para que valtssemos sabendo o que estávamos votando. 

O que tento, com a minha emenda. é apenas proibir que, 
posteriormente, esse tipo de operação possa ser feito. E se. no caso 
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do Paraguai, a autorização. que foi de noventa e poucos milhões 
de dólares, Dão tiver sido satisfeita na sua plen.ittJde, que seja inter
rompida. 

O SR. V ALMIR CAMPELO . Sr. Presidente, peço a pala· 
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Tem V. Ex' a pala· 
vra. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para efeito de 
encaminhamento, gostaria apenas de esclarecer o pedido de retira
da da urgência que fizemos apoiando o nobre Líder do PlviDB. Se
nador Jader Barbalbo. 

Também não assinamos como Líder, nem tão pouco o vice
Líder do Partido assinoo, o pedido de urgência para que constasse 
na Otdem do Dia essa mensagem presidencial. Assim o flz apoian
do a decisão do nobre Senador Jader Barbalbo. como Líder do 
PMDB. Não retirei 6 pedido de urgência por parte do PTB. Conti
nua o pedido de urgência por parte do PTB. Continua o pedido de 
urgência. Perco, porqüe não- bá número suficiente pà:ra isso. l'das 
quanto ao encaminhamento, em função da desconsideração havida 
com o nosso Partido, e pelo não esclarecimento das autoridades 
governamentais, vou me abster de vexar a mensagem presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação o proje
to, sem pxcj.lízi:> da emenda. 

O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala· 
vra, como lider, para encamiDbar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex' tem a pala
vra, como Líder. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não vou renovar aqui os argumentos já expendidos. Quero 
apenas deixar claro aos companheiros do PMDB que vou me abs
ter em relaçã.o a esta matéria. E o faço com um gra.ode constrangi
mento. porque não gosto da abstenção. Mas não me sinto, Sr. Pre
sidente, em condições de votar e'sta matéria. Por isso vou me abs
ter. Mas, possivelmente, companheiros da Bancada do PMDB po
dem estar perfeitamente cientes e conscientes da decisão que po
derão tomar favoravelmente a esta matéria. 

Quero apenas- registia:r, Sr. Presidente, que, em ou ti-as OJXlr· 
tunidades. tenho =ebido convites de ministros d,e Estado para de· 
bater até projeloo que não são da importância e da magnitude des
te. Tenho cumprido a obrigação de me deslocar da sede do Senado 
para ir ao respectivo ministério e OJVir as exposições. Considero 
muito útil islD no relacionamento entre o Seilfl(lo, o Congresso e o 
Executivo. 

Neste caso, Sr. Presidente, não custava nada um gesto para 
com o Senado. Se o Governo cochilou, se se esqueceram dos pra
zos, não custava. como em outras ocasiões, que os partidos políti
cos com assento nesta Casa pudessem receber uma informação a 
respeito do assunto. Mas isso não ocorreu. 

E mais-. Sr. Presidente, o que me causou profunda estranhe
za é que. em ootros episódios. a liderança do PMDB tem sido ins
tada para solicitações de urgência, e neste caso Dio foi. Então con
sidero que se a Liderança do PMDB no Senado não foi levada em 
conta pelo Executivo, de modo especifico pelo Ministério da Fa
zenda. nesta. questão, e se também, dentro do Senado. neste episó
dio, o Lider do PMDB não foi procurado para se tratar a queslio 
da urgência. como em outras oportUnidades, eu me considero dis
pensado, neste momento, per melhor conhecimento do assunto. 
para votar aprovando ou discordando. 

Entreta.nl.o, quero deixar muito à vontade os companheiros 
do PMDB. Quem se achar em condições de_vctar favorável à ma
téria. que vote favorável. Quem achar que não deve votar, vote 

contra. Eu, Sr. Presidente., não me considero, e quero registrar. 
neste momento, a falta de apreço -de autoridades do Executivo para 
com o Senado, particularmente para com a Bancada do PMDB e, 
de mcrlo especial, para com o seu Líder. 

No âmbito do Senado quero registrar" a descoosideração de 
se buscar um outro Senador do PMDB, estando eu presente para 

_ se encaminhar à Mesa um pedido de urg~ncia. 
Quero, desde já, faZer uin apelo aos vice-Líderes do PMbB 

nesta Casa no sentido de que não assinem. sem antes conversar 
com o Líder, pedidos de urgência, panl não causar essa situação de 
o Líder_ ser surpreendido com uma matéria, constante da pauta. 
que desconhecia. 

Sr. Presidente, faço este apelo, não IX'f vaidade pessoal, 
mas por estar consciente do meu dever. Enquanto eu foi Líder do 
PMDB nesta Casa, quem encaminha as questões do Partido soo 
eu. Quem quiser se entender oom o PMDB me procure. O que não 
posso admitir é que. em ouuas oportunidades, a Liderança do Go
verno na Casa tenha me procurado para ttatar deste assun10 e, nes
te caso,. estando eu ptesenle na Casa.. não fui pr-ocurado. 

Enquiiillo eu fO< Líder do PMDB no Senado quem fala pelo 
PMDB, aqui oo nas reuniões do Partido, sou eu, traduzindo a deci~ 
são da Bancada. Fora di.sso, Sr. Presidente, considero essa a.tilude 
uma dnpla descoosideração para c0m o Senado, tanto por parte do 

. Ministétio da Fazenda, como por parte da Líderança do Govemo, 
que tinha interesse no assunto, por ter excluído, da apreciaçio da 
Liderança do PMDB. a questão "'lativa a este projeto. -

Sr. Presidente, por esta razão, nAo me considerando em con
dições de votar, abstenho-me, deixando, portaDlO. a Bancada do 
llMDB liberada para votar. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Não há mais orado-

res para encaminhar a vOtaçlo. - -
Sobre a me~ requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre

tário em exercício: Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.201, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, roqueiro-vo

tação nominal para o ProjetO de Resolução n° 97/95 
Sala das Sessões, 14 de setembro de 1995.- Lauro C!un-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re-
querimento. -- - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen
tados. (Pansa.} 

Aprovado. contra o vOID do PFL e dos Senadon:s José Ro
betto Anuda. Lniz Albetto. Romero Jucá. Esperidiio Amin, Vil
soo Kleinilbing, Ney Suassuna, Leomar Quini.anilha e José Foga
ça. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (DF} - É a maioria. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Enlio. se V, Ex' 
acha que é a maioria. vamos fazer a votiLÇãO nominal pm. aferir. 

V amos fazer votação nominal do -mquerimento oo do ~je-
to? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA· Dos dois. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Então. vamos pro

ceder à votaçio. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores que aprovarem o requerimento de vota

ção nominal apertem a tecla "sim". 
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O SR. ELCIO ALVARES · Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Já estamos em vota· 
ção, Senador Elcío Alvares. apenas o computador está lento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. &•temapolavm. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN. Se entendi bem, o requeri· 

mente ••• 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Requerimento de 

votação nominal. -
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -A votaçá<> do requerimento 

leva. se for aprovado, a que a matéria seja- votada nomi.oalmeme. 
O SR. PRESIDENTE (José Saruey)- Exatamente. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN. E foi pedida verificaçiíD de 

votação para o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para o requerimen· 

to. Assim quis o Senador Elcio Alvares. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Consulto V, Ex•, porque 

não vi isso acontecer ãqui ainda. 
O SR. ELCIO ALVARES - Não pedi, não requeri, Sr. 

Presidente, e concordo com a votação nominal. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr.Ptcsidente, estou com a 

palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Se

nador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se o requerimento far 

aprovado, não estaremos realizando duas votações nominais mJm 
interstício de poucos minutos? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Esperidiio 
Amin, não houve pedido de verificaçãO. Aptmas a Mesa anunciou 
que .o requerimento havia sido aprovado e houve uma cODlcstação 
por parte do Plenário, uma vez que as lideranças se dividiram. 

Só há uma maneira de a Mesa aferir se o Plenário é a favor 
ou não da votação nominal. e nesse sentido está procedendo. Se o 
requerimento for aprovado teremos uma va.açã.o nominal em se· 
guida, caso contrário, teremos uma votação simbólica. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN · Sr. Presidente, a minha 
questão de cirrlerii é-a: seguinte: sendo o requerimemo aprovado em 
votação nominal, pode haver uma outra votação imediat.azi:aente? 

O SR. PRESIDENTE (José.Samey) - &im. Só não pode 
quando houver verificação de quorum. Nesse caso, temmos ses· 
senta minutos de intervalo, de acordo com o Ro.gimento. Estamos 
votando o requerimento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN. Obrigado. 
O SR. ELCIO ALVARES. Peço a palavra pela ordem. Sr. 

Presidente. 
SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Com a palavra, pela 

ordem. o Senador Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Pela ordem. Sem re· 

visão do orador)- Sr. Presidente. quero esclarecer e fazer o regis
tro de que tenho 4.5 anos de Casa e tenho dispensado aos meus 
Colegas um tratamento que considero valioso, no sentido de pre
servar determinados comportamentos. Neste instante, não tenho 
nenhuma outra intenção senão, efetivamente, que o Plenário colha 
sua opinião. 

Quero asS.i.oalar perante V. Ex•. com todo respeito, que 
quando ftz um levantamento geral das pessoas que estavam se le
vantando, eu pedira que fosse solicitada a audiência das Lideran
ças. Concordamos com a votaçá<>. O~ Senador Esperidião Amín 
tem razão, porque se trata de duas votações inteiramente identifi
cadas. 

Estoo de acordo com a votação nominal. Desse modo. soli
cito aos Líderes dos partidos para decidirmos logo sobre a matéria. 

Creio que não há problema nenhum. V amos fazer a votação oomi
nal. Apenas JXJnderei, na ocasião - e fiz da maneira mais aberta 
possível-- que, pelo somatório, havia uma tendência, na Casa, em 
favor da não--votação nominaL 

Sr. Presidente, depois dos debates que ouvimos, em nenhum 
IIIOOieDIO bouve, da porte da Líder.mça do Governo, qualquer ÍDleD· 

ção de atingir a dignidade de cada um dos Srs. Senadores. 
-Está chegando já um determinado tempo, e tenho me manti

do silente, em homenagem ao Govemo, aos meus Companheiros e 
a esta Casa.. Se fiquei silente esse tempo, alteando a minha voz 
quero dizer também que tenho uma história nesta Casa. história 
que foi marcada por posições afiilllativas. Se erro. teobo a humil
dade de pedir desculpas. Agora. como Líder do Governo, estoo 
coo.sciente da obnl que Fernando Henrique Cardoso está produzi.o
do em favor do País, e muitas vezes, como Parlamentar, tenho_ ad
mitido determinadas situações que, como Senador da República, 
eu não admitiria porque. na modéstia da minha vida piblica. tam
bém lenho história. também tenho luta dentro desta Casa. 

Peço que entendam o Líder do Governo, não como cidadão 
omisso e, às vezes. fugindo do debate por uma conveniência pes
soe.l. Faço isso consciente do meu dever como Uder do Governo. 
Acho que a Liderança do Governo é o exercício- pennanellle de fi
dalgia, de relacionamento e, acima de wdo, da certeza de que os 
atos que comelem.os não imputam. em qualquer momento, gesto 
malsio de atingir a dignidade de qualquer Companheiro. Aos cole. 
gas que t!m divergido. cada vez ma..is me redobro, é uma questão 
de temperamento pessoaL Porém. não entendam nunca que o Lí
der do Governo, às vezes., silencia por covardia ou por ausência do 
6ebate. Sou homem que tem história política no meu estado. Sou 
homem que, nesta Casa, vivi alguns episódios históricos e nin
guém me viu recuar nos momentos que marcaram a História deste 
Pais. 

Sr. Presidente, neste instante, com a maior humildade, peço 
desculpas a V.&.). Compreendo o esforço e sou solidário com ele 
de fazer, reahnente, desta Casa um verdadeiro eenãou!o das opi· 
niões. que querem construir, i favor do Pais.. Quero prestar uma 
homenagem a todos aquelés que debaterem com veemência, }Xrr'

que é importante colher a opinião pessoe.L Digo isso, sem qualquer 
dúvida do meu comportamento ou sem tentar, de fonna nenhuma, 
atingir companheiros. V amos votar de forma nominal, é a maneira 
mais sagrada e democrática de colhermos a posição desta Casa. 

Tenho consciência exala de que o Govemo, efetivamente, 
como assumiu o Senador Vilson K.leinübing, cometeu a falta de 
mandar uma matéria praticamente em cima da hora. Creio que o 
Ministério da Fazenda não percebeu a responsabilidade de subme· 
ter o projeto ao Senado. 

Neste instaole, Sr. Presidente, ccmeto a minha expiação. 
Como Uder do Governo, assumo toda a responsabiüdadc: dos atos 
cometidos pelo Governo. Mas nio quero deixar de fazer este re- · 
gistro nesta Casa boje. Talvez seja o registro de posiciooamento, 
um registro de convicção e de consciência. 

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Ex• desculpas. Foi um 
gesto meu, uma conferência. não o fiZ para, de maneira nenhuma. 
perturl>ar a decisão da Mesa. Tenho um rospeíto sagrado pela deci. 
são da Mesa e, principo.lmeme, por V. &•. Não faria nunca, 'de 
modo nenhum. uma objeção que Dio estivesse dentro da linha re
gimental. Des:;a minha expressão, se alguma coisa houve que coli
disse com a decisão de V. Ex•. que é sagrada. e soberana. neste iDs· 
tante, com toda humildade de Líder, peço-lhe desculpas e aceito 
que a votação seja feita. de focma nominal, pant. que não tenhamos 
mais nenhuma dúvida a respeito dessa matéria Ião polêmica. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador Elcio Alva· 
res, a Mesa in~tou a objeção de V. Ex• )Jstamente nos termos 
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cm que\". Ex~ a está apresemando, sem nenhuma outra conotação. 
Mas é uma orientação que tenho seguido desde que assumi a Pre
sidência desta Casa. Toda vez que a maioria se divide e a Presi
dência. ao aferir o voto do Plenário. tem alguma contestação. de 
oficio. a Presidência tem procurado colher o voto de todos, para 
que não haJ3 dúvida alguma sobre a vontade do Plenãrio. 

Foi nesse sentido que, de oficio, flz prOci:der à votação no
minal. uma vez que bavía dúvida, e a maioria se dividiu na vota
ç-ão da matéria. Assim. vamos proceder à varação nominal do re
querimento. a não ser que os Srs. Líderes, neste instante, mudem 
os seus votos e aprovem o requerimento que foí lido. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o re· 
4uerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação da matéria, sem prejuízo da emenda. 
Peço aos Srs. Senadores um pouco de pacíênçia. porque o 

~·nmputador está secdó programado. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente. peço a pala· 

vra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 

ao. nobre Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (l'PS-PE. Para um escla=:i· 

mento. Sem revisão do orador~) - Sr. Presidente, solm: a emenda 
apresentada pelo Senador Roberto Requião, parece-me que havia 
uma certa imprecisão, do ponto de vista técnico. O Relator iria n:~ 
fazer o seu parecer em função- dessC erro técnico da- queStão do 
credito internacional. 

Acredito que é importante esta Casa definir se o Governo 
hmsileiro, ao antecipar o pagamento da sua dívida. a parcela já de~ 
finid.a e aprovada pelo Senado. pode adquiri! títulos no mercado 
secundário. Seria importante que o Góvmio não recebesse lindos 
comprados no mercado secundário por valor de face, uma vez que 
ele pode também competir nes:se mercado a partir dessa nossa de
<"isão hoje. Seria interessan~ saber como esta emenda será votada, __ 
se receber do Relator o ajuste técnico necessário. Não muda o seu 
<:nnt~·údo. apenas indicará -com exatidão o que conceme l:lO ponto 
Jt.' V!<;U Tccnico. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- l'jo momento. não 
1:;np~ nenhuma condição regimenta! de modificação da emenda. 
O I..JUC pode haver. se não se tratar de matéria de substância, é que 
na redação fmal a emenda, se aprovada, seja colocada nos termos 
devidos. .-

0 SR. ROBERTO FREIRE - Ent>o, seria interessante 
4uc o Relator se proDUnciasse sobre isso, quando da reda.ção finaL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quando fonnos vo-
tar a emenda. será o momento oportuno. 

o~ Srs. Sena~ já p.:xiem vc:xar. (Pausa.) 

meu Tuma- Ronaldo CUntia Lima - Sérgio Macbado- Teoton.io 
Vilela Filho- Vilson Kleinübing- Waldeck Orne~. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Edoarno Suplicy - José Outra - Marina 
Silva. 

ABSTtM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Gilvam Borges- Jader Barbalho- Roberto Requião- Val
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Velaram SIM 44 
Srs. Senadores; e NÃO 4. ---

Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 52 
O projeto foi aprovado. 

-- O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação a emen· 
da. A votação será simbólica, uma yez que o requerimento de vo-
tação nominal foi apenas referente ao projeto. __ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. Os Senadores que se levantarem estão exatamente rejeitan
do a emenda. (Pausa.) Rejeitada. 

A malétiJl vai à ComisslODiretora pora a redação futal. 
O SR. ROBERTO FREIRE (l'PS-PE. Para uma questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o meu pedido 
de informação foi exatamenle para evitar esse mal-entendido. 

O Relator deu um parecer contrário em funçào de uma im
precisão técnica. O Sr. Relator, autor da emenda, diz que COO! uma 
imprecisão técnica do chamado crédito internacional é aceita a 
m1enda. Estamos votanOO o quê? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Estamos votando a 
emenda. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Então. se a minha pergunta 
tivesse sido res~dida antes, muito provavelmenle. os Srs. Sena
dores não se levantariam durante a votação, porque o relatório po-
deria ser favorável por ter sanado a imprecisão técnica. -

Esse é um problema, mas não de redação. O Relator teria 
que ser ouvido para não ficar sem saber sobre o que votar. Com a 
imprecisão tecnica saneada, ele daria um parecer favorável. seria 
diferente a sua posição. Não seria preciso se levantar na vc:tação. 
Por isso, essa questão de ordem tem que ser resoJvida antes. Com 
a imprecisão técnica sanada. pode-se aprovar a emenda. e o Sr. 
Relator tem que dizê~ lo. Não se trata apenas de uma questão na re
dação posteriormente, S. Ex• teve. inclusive, o constrangimento de 
não saber se lev_antaria oo não. depois do que eu falei. 

O SR. PRESIDENTE (Joaé Samey) - Senador Robeno 
Freire, a Mesa teve oportunidade de esclan:cer ao Plenário que, se 
fosse questão de fundo. questão de mérito, não podetiJl ser apre
sentada mais nenhuma emenda, uma vez que j{l tínhamos votado o 
projeto. 

( Proced~·~ à votação) 

VOTAM "SIM". OS SRS. SENADORES: 

Se fosse questão de redaçio, a Mesa esclareceria que, uma 
vez aprovada a emenda, essa questão seria colocada no momento 

----da iedação. Se-a emenda foi rejeitada, nio bá como a Mesa voltar 
Antônio Carló-s Magalhães - Antônio Carlos Valladares - atrás, abrindo um processo que causará tumulto, pcxque temos o 

Bello Parga- Beni V eras- Edison Lobão- Elcio Alvares- Epitá- -Regimento Interno e temos que segui-lo, ele é a n~ssa guarda. 
ctn Cafeteira - Esperidião AmiD. - Fernando Bezerra - Aaviano O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, oã.o estoo 
Melo - f-rancelino Pereira :... Freitas Neto- Geraldo Melo- Ger- contra o Regimento. Só estou querendo_ 
son Carnata- Gilberto Miranda - Guilherme Pa.lmelrã.- Humber- O SR. PRESIDENTE (José Samey}- V. Ex• quer que se 
to Lucena -Jefferson Peres- João França- Joio Rocha- Joel de faça uma emenda. de redação, uma emenda rejeitada pelo Plenário. 
Hollanda- Josaphat Marinho- José Agripino- José Alves- Joaé O SR. ROBERTO FREIRE- Não o quero. Sr. Pn:oidente. 
Fogaça - José Ignácio Feneim ....:.-José Roberto Anuda - Leomar Permita-me, quero que se esclueça se é de redaçio ou nio. Se nio 
Quintaniiha - Lucídio Portella - Lúcio Alatntara - Luiz Alberto se esclarecer, não saberemos. ~edi que se esc~se se ~ e~da 
de Oliveira - Mauro :Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna --- era de ~-~ão ou de substanliVo. Sem se decidir a respelt.o disso, 
Os mar Dias- Pedro Simon- Roberto Freire- Romero Jucá- Ro- não bá como se votar. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• foi o único 
que soube '-):Ue a emenda era de redação, porque, até agora, o Rela
tor não úis::;.e nada a esse respeito. 

O SR. ROBERTO FREIRE- E>atamente isro. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - E o momento dele 

falar é justamCnte quãrido profere o parecer. depois, não há como 
entrar no exame de emenda de mérito. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, o que estou 
reclamando é que se deveria ouvir o Relator antes da votação. Isso 
o que pedi. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa não tem 
como pedir ao Relator um relatório para oferecer sobre redação fi
nal. quando a emenda foi rejeitada pelo Plenário. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Quando fiZ a reclamação, 
não tinha havido voto, Sr. Presideme. O Relator é que teria de cli
zer se era de redação ou de imprecisão técnica. Sem fa7.ê-lo, não 
sabíamos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Se o Relator não de-
sejou explicar... · · 

O SR. ROBERTO FREIRE - Eu pedi para o Relator ser 
ouvido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Roberto 
Freire~. peÇO licença a V. Ex•. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarne~) - Uma vez que a 

Mesa anunciou se era uma questão de mérito ou de redação, se o 
Relator permaneceu calado, a Mesa não tem como forçá-lo a emi· 
tir parecer sobre o que ele nào deseja mais emitir. 

A matéóa está votada. A emenda foi rejeitada pelo Plenário.. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Eu s6 queria protestar por

que solicitei à Mesa que ouvisse o Relator, e V. Ex• não me deu 
·ouvidos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eu não pude fazê-
lo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Tenho direito de solicitar 
ao Relator esclarecimentos e solicit.u' à Mesa que lhe dê a palavra, 
mas V. Ex" não a concedeu. Que fique registrado isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' não pode 
dialogar-coro a Mesa. · 

O SR ROBERTO FREIRE:- Dialogo qUando quero. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sim. inas V. &• 

tem que obedecer ao Regimento Interno, e a Mesa fará cumpri-lo, 
fique certo disso. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não o ;:umpriu agora. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarneyl- Sobre a mesa, reda

ção ftD.al que será lida pelo Sr. 1 o Secretário eiõ exeteício, Senador 
José Eduardo Outra. -

É lida a seguinte: 

PARECERN-562,DE 1995 
(Da Comissão Dm:tom) 

Redaçio final do Projeto de Reaoluçiio n' 97, 
de 1995. 

A Collii:Ssão Diretora apresenta a redaçio fmal do Projeto 
de Resolução n° 97, de 1995, que autoriza a União a antecipar a 
entrega das garantias necessárias à cobermra de 100% do principal 
e doze meses de juros dos Bônus ao Par e de Desconto do Plano 
Brasileiro de Financiamento de 1992. -

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de setembro de 1995.
José Sarney, ?resídente- Ney Su&s.mna, Relator- Lery Dias
José Eduardo Outra. 

ANEXO AO PARECER N"562.DE 1995 

Faço saber qlie o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a 
seguinte: 

RESOLUÇÃO N" . DE 1995 

Autoriza a União a antecipar a entrega das ga· 
rantias necessárias à cobertura de 100% do principal 
e doze meses de juros dos Bônus ao Par e de Descem· 
to do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992. 

O senado Federal resolve: 
Art. 1° É a União autorizada a antecipar a entrega das ga

rantias necessárias à cobertura de 100% do princiPal e juros dos 
Bónus ao Par e de desconto do Plano Brasileiro de Fmanciamento 
de 1992. 

Parágrafo único. A antecipação autorizada neste artigo refe
re--se às garantiaS relativas às parcelas de outubro de 1995 e de 
abril de 1996, total.i.zando custo total estimado para a compra~- tí
tulos que setviráo de garantia para o Bôous ao Par e Bônus de 
Descooto, de US$572,000,000.00 (quinhentos e setenta e dois mi
lhões de dólares notte-americanoo, sendo US$277.000,000.00 (du
zentos e setenta e sete milhões de dólares norte...americanos) pertinen· 
tes a ootubro proximo e US$ 295,000,000.00 (duzentos e noventa e 
cinco milhões de dólares norte·americanos) a abril de 1996. 

Art.'l: Esta Resolução entra em vigor na data de sua çublicação. 
Art. 3o-Revogam·se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão a te· 

dação fma!. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disa.zssão. 
Em votação. 
Os S~ -~nadares_ que a aprovam queiram permanecer SCD.-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V.&' a palavra. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) • Sr. Presidente, gostaria apenas que ficasse regis
trado que o meu voto foi "Não" na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata registrará o 
voto ''Não" de V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 4: 

Discussão. em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39, de 1995 (n' 6/95, na Câ
mara dos Dep.nados), de iniciativa do Presidente daRe· 
pública, que alten o § 1' do artigo 177 da Coostituição 
FederaL tendo 

Pa=er. sob n'507. de 1995, da Comissão 
- de CoDStituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel com c:oneções for:mais, em obediência à técnica- le
gislativa. 

(Ten:eiro dia de discussão) 
A Presidência esc1aiTJCe ao Plenário que nos termos do dis· 

posto no art. 358, do Regimento Interno, a matéria coostará da Or. 
dem do Dia durante cinco dias úteis, em fase de discussão, quando 
fX>derão ser oferecidas emendas a.ssinadas por um terço, no míni
mo. da composição do Senado. 

Transcorre hoje o terceiro dia de discussão. 
Em discussão. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra. a matéria continuará na 
pauta para discussão na sessão de amanhã. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício~-Senador José Eduardo Outra. pedindo retirada 
de requerimento de urgência que foi lido na bom do expedienEe. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.202, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 344 do Regimento Interno, requeremos a 

retirada do Requerimento D0 1.198, de 1995, em que solicitamos 
urgência para o Oficio o<:> s/45. de 1995. 

Sala das Sessões, 14 de seo.mbro de 1995. - Eduardo Su
plicy - Ney Suassuna - Sérgio Machado - Luiz Alberto de Oli
veira - Elcio Alvares - V almir Campdo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em vo1ação o re-
querimento. _ 

Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passa-se, agora. à 

aiRCiação do Requerimento n° 1.197, de 1995, de urgência. lido 
no Expediente para o Projeto de Lei da Cãmara n°--108, de 1995, 
que dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços direta
meote vinculados. 

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

tados. (Pausa.) 
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presídeote. peço a 

palavrn.~ para encaminhar a votação. 
. O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex• tem a pala-
vra, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PPL-BA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. volto ao 
assunto para pedir a compreensão deis nobres Líderes... Este projeto 
vem da Câmara dos Deputados. Trata-se de um projeto delicado 
na sua anunciação. Dispõe sobre a exportação de bens sepsíveis e 
serviços diretameote vinculados. Define matérias sobre as quais 
não estamos devida e nonnalmente informado&. Conceitua que são 
bens sensíveis, que são bens de aplicação l::élica., que são bens de 
uso duplo e de aplicação generalizada.. E envolve apreciação de 
matéria sobre assuntos nucleares, químicos oo biológicos. E nós 
vamos votar urgência aqui? 

Eu confesso, eu antecipo, que me absterei, se esta matéria 
ent.rar com esta urgência. Eu não conheço esses conceitos. Não sei 
se os meus nobres Colegas est.ario informados. 

De mim. não tenho poder de pedir a suspensão do pedido 
de urgência. porque não soo Líder. Se, porventnra, a matéria per
manecer para ser decidida.. o meu voto será contrário. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presídeote, peço a 
palavra para encamínhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para encaminhar a 
votação, coocedo a palavm ao Seoador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDII. (PMDB-AM Para enca· 
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn. e Srs. Sena
dotes, acabei de ser Relator de uma matéria do mais alto interesse 
do País, para permitir a COmpllL de Urulos, negociar e dar ganhos 
aos países. Não podemos. em hipótese nenhuma, votar tal matéria 
em regime de urgência. Pediria aos Srs. Líderes que a retirassem. 

Trata-se de armamentos. Diz o art. 20: "os bens de que trata 
o artigo anterior serão relacionados em lista de bens sensíveis, 
awalizadas pericxiicamente e publicadas no Diário Oficial''. 

Isso parece brincadeira. Sr. ~sídecte. Vamos dar uma au
torização para. pericxiicamente, com relação a qualquer tipo de 
arma. amanhã, urânio enriquecido, ser colocado em uma lista. E o 
Senado Federal vai dar esse cbeque em branco? 

Pediria aos Srs. Líderes que desautorizassem aqueles que assi
naram. oolocando urgência. pois trata-se de mar.éria muito séria. 

O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala· 
vra pela ordem. ' 

· O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Pela ordem o Sena
dor Jader Barbalbo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs, Senadores, bá 
pouco mantive um entendimento com o Senador Nabor Junior, que 
no exercício da Liderança havia assinado esse requerimento. O PMDB. 
pelas razões que expus anteriormente, ret[ra o pedido de urgência. 

Conversei. há pooco, com o Senador Nabor Júnior. E posso 
fazê-lo agora. Não há cabimento. Os argu_p1entos apresentados 
pelo Senador Josaphat Marinho procedem. E um absurdo que se 
queira fazer Com que, mais uri:ta vez, em desprestígio a esta Casa. 
o Secado "empurre goela adentro" um assunto dessa magnitude. 

Por este motivo. o PMDB retira sua assinanna desse reque. 
ri.mento. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Pergunto ao Sena
dor Edison Lobão se S. Ex" mantém a sua assinarura.. porque pan:
ce que a Mesa percebeu do seu desejo de também não apoiar. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presídente, está havendo 
um acordo geral_ no sentido de retirar essa urgência. E Uã.o apenas 
esta. Penso que o Senador Líder do PMDB tem toda razão quando. 
ao longo dos tempos, tem insistido que as lideranças se entendam 
no sentido de restringir o número dos pedidos de urgência. 'V • _ _Ex• 
também está nessa linha; o PfL, por igual. 

Creio que, daqui para em diante, teremos mais cuidados 
para que os pedidos de urgência sejam feitos realmente para as 
questões de namréza defmítivamente urgente. Está inscrita no Re
gimeoto a faculdade- da qual não poderemos abrir mão- do pedi
do de urgência quaodo_ a urgência se justificar. 

Mas, daqui em cfuu:ite. estamos ra.ZD:Ível.mente entendidos 
no sentido de restringir esses pedidos de urgência. 

Portanto, estamos, coletivamente. retirando a urgência. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a retirada do 

pedido de urgência por parte do PR.., o requerimentO--de urgência 
deixa de ter o quorum legaL Assim. será considerado prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em nome da Mesa, 
-desejo comunicar ao Plenário que esta sessão foí muito útil-uma 
vez que vinha alertando, há bastante tempo. sobre a questão das 
urgências que tumulb.lavam os nossos traballios. Realmente, ~~ 
Mesa tinha razão. A partir deste iostante, o trabalho do Congi:esso 
será feito com um maior planejamento, sem os problemas qué en
frentamos nesta tarde. 

Quero lembrar ao Plenário que vamos ter sessão do Con~ 
gresso às 18h30mín. -

O SR. AD EMIR ANDRADE -Sr. Presídeo<e, peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José.Samey)- Tem a palavra. pela 
ordem. o Senador Ademir Andrade. 

O SR. AD EMIR ANDRADE (PS B-PA. Pela ordem.- Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. queria aproveitar o momento 
para fazer um apelo a V. Ex" CODJD Presiaente do Congresso. V. 
Ex• sabe o quanto nós discutimos nesta Casa, ao longo de todo 
este ano, a questão dos vetos presidenciais op:>StoS ao Orçamento 
da União de 1995. Cbegamos ao JX>nto de convocar aqui uni-Mi
nistro de Estado. José Setra. MinistrO do Planejamento, para ques
tioná-lo sobre esses vetos. 
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Agora, passados Vito meses. o Governo manda para esta 
Casa uma mensagem de um suplemento de verba de recurso_s no 
valor de R$2,8 bilhões de reais, entre outros. E. para todos nós po
líticos. essa meclida de verba suplementar enviada pelo Governo 
Federal é da maior importância. porque ·os nossos Estados preci
sam desses recursos para obras que estão em andamento. Muitos 
desses pedidos de recursos são os próprios vetos que estão sendo 
reconsiderados e colocados no OrçamenlO da União. 

Ocorre. Sr. Presidente. que a Assessoria Técnica do Con
gresso Nacional tem manifestado a sua posição no sentido de que 
esta solicitação de verba suplementar não pede ser votada antes 
que os vetos presidenciais sejam apreciados pelo Congresso Na
cional. E isso está gerando uma dificuldade enorme. 

Quero apelar a V. Ex•. Sr. Presidente, para que esta reunião 
de lidoranças, que há três dias vem se tentando e não se coosegue 
concretizar. seja realizada, para que possamos resolver o assunto, 
pois esses recursos têm de ser aprovados imediatamente. 

As obras que faremos com esses recursos só podem ser rea
lizadas, no caso da nossa ACJ3.:z.ônia, neste verão. até 30 de novem
bro. Se protelarmos essa decisão, não resolveremos nenhum dos 
problemas, porque esses recursos não poderão ser aplicados. na 
época chuvosa, na nossa Amazônía. 

. Então, falo aqui, pela liderança do meu partido. em nome 
do meu partido, em nome da bancada do meu Estado, com quem 
estive reunido há poucos instantes. Não desejamos que o.Congres
so Nacional seja considerado culpado por um eno do Govemo, 
que primeiro vetou o Orçamento da União e, agora. depois de 
muito esforço nosso, reconsidera esses vetos e repõe grande parte 
deles nesse pedido de verba suplementar. 

Estamos diante de um impasse. Quero saber da Presidência 
do Congresso Nacional como é que enfrentaremos essa questão no 
menor espaço de tempo possível, porque o Brasil inteiro está espe-
rando por e1oses recursos. O meu Estado, o Pará, o Estado de V. 
Ex• e vários Estados da Federação não podem perder esses recur
sos por causa de uma questão interna nossa, porque não votamos 
os vetos do Orçamento da União. 

Já reclamei várias vezes e agora estamos diante de um im
passe. Por isso. apelo para a agilidade de V_ Ex • para termos esse 
problema devidamente solucio11ado e termos esses reaJrsOs dispo
níveis para serem aplicados ainda neste período <;te verão na nossa 
Amazônia e no Brasil como um todo. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Sarney) ~, Senador Ademir 
Andrade, esse problema foi levantado no Congresso Nacional e re
metido à Comissão de Orçamemo para qlllf pudesse encoOI.iãr Uma 
solução. Devo dizer que a votação dos vetos tem sido dificUltada 
porque temos cerca de 5.470 votações. o que demandaria que a cé
dula nos moldes que temos feito contasse com mais de 3CXl"pági
oas. E levaríamos mais de 20 dias para a apuração. 

De maneira que a Comissão de Orçamento, juntamente com 
as lideranças. está prcx;ura:Ddo uma solução para que, imediata
mente. esse projeto de crédito especial seja Votado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente. permita
me, eu estive na Comissão de Orçamento hoje. E a única alternati
va que eles encontraram é a de que pedíssemos urgência para que 
essas mensagens viessem ao Congresso sem passar pela Comissão 
de Orçamemo. 

Parece-me inviável. Devemos busca.r: uma solução alternati
va ou conviver com a certeza de que o Governo Federal está enga
nando a todos nós, politicos e Governadores do Pais inteiro, que 
estamos esperando por esses recursos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa tem. perma· 
nentemente, nesses dias, tido contato com a direção da Comissão 

de Orçamento e espera encontrar uma solução para esse problema 
dentro de breves dias. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}-Tem a palavra o Se
nador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. tendo em vista que meu nome 
consta desse requerimento que pede regime de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara D0

_ i 08 ~de 1995. que dispi)e: sobre a ex
portação de bens sensíveis e serviço- diretaoiente vinculado. queria 
esclarecer ao Plenário e à Mesa que eu apus a minha assinatura 
nesse requerimento não na condição de Vice-Líder do Pl\.1DB, mas 
como _Senador. Usam-se as duas modalidades. Ora os requerimen

- tos de urgência são assíD.ados pelas lideranças- qUC ·representam os 
Senadores, ora são subscritos pelos Senadores. Assinei nesta con
dição e não na de líder do PMDB, em exercício. 

Gostaria que ficasse registrada esta minha explicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sua solicitação serã 

atendida. 
Concedo a palavra ao nobre Senador GeriLido Melo. (Pausa..) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabrnl. 

(Pausa.} 
ConceOO a palavra ao nobre Senador Antônio C.ãrlos Vala

dares. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pãu5a.) 
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - Os Srs. Senadores Qno. 

fre Qlinan e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa para serem 
gublicados na f= do disposto oo art. 203 do Regimelllo lnlmto. 

S. Ex-s serão atendidos. 
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB·GO)- Sr. Presidente. 

sr-s e Srs. Senadores. recebo freqüentemente visitas e corresjxm
dências de insúwições e pessoas que. levando em conta a minha 
condição de bomem público, se sentem no direito de fazer-me de. 
positário das suas preocUpações de toda ordem. Esse direito lhes 
assiste legitimamente, é bom que se reconheça. 

É sem dúvida compreensível a busca de solução para as 
pendências nacionais, a que vai, às vezes desesperndamente, se 
lançando o governo da República. Não está inerte, não está desa
tenta, não está inoperante a administração federal. Acompanha
mos, politicas e povo, de perto e interessados, os desdobramentos 
que promove o Presidente Fernando Henrique Cardoso na ecriilo
mia nacional. atirando laçadas decididas para segurar meios de ob
ter bom êxito nas suas ínvestidas. 
A~ não ~tamos positivos os recursos de que la:Dça 

mão Sua Excelência. sustentando Lá nas alturas os juros que, tão 
elevados, sequer serão alcançados ou dominados pelas instituições 
empresariais mais destacadas. quanlO mais pelos participantes da 
microempresa. 

A não ser multinacionaís e estabelecimentos bancários, cor
rem séóo risco de naufrágio aqueles que têm seus negócios acio
nados pelo combustível do crédito, mantido boje a peso de jwos 
inacessíveis. - · 

Aos muitos expedientes que fazem do meu arquivo um re
positório de reclamações. quase sempre justas. inclui-se o ofício 
que me dirigiu a Associação Comercial e Industrial do Est.ad,Q de 
Goiás. Representante e intérprete de duas categorias da maior ex
pressão na economia do meu Estado, a ACIEG faz destaque sério 
da situação de instabilidade dos S<Us associados. e pede que os pode
res coostitnídos se interessem pelo assuntD jmlo a quem de direito. 

Os maiores e maís cruciais problemas brasileiros. que são 
saúde e ech.lcação. não estão nem sen~ atacados e por isso mesmo 
longe da solução. por falta de diDbeiro nos cofres do Tesoo~o- Ale· 
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~a· se faltarem recursos para tudo e para todos. Os vários setores 
Jc ativid.lOes do_sen-iço público, que não estãO paralisados, andam 
lenta e inexpressivamente. Não condeno as amlilcadas do governo, 
acreditando ele que reformas na ConstítulÇã.O-JX>ssam surgir como 
Libua de salvação nessa tormenta. Penso, sim. que a estabilidade e 
controle da economia devam ser agilizados independentemente de 
quaisquer outras providências. A manutenção dos juros em pata
mar elevado corrói de maneiia inapelável as finanças. Receio que, 
quando formos degustar os frutos das refom:ias, já Dão tenhamos 
condição física de sequer apanhá-los. A insolvência de muitas em
presas e a privação de setenta por cento da população terão cavado 
fossas de que não será fácil escapar. 

Que o Presidente cuide tão apaixonadamente da entrega do 
património público a terceiros, entenda-se. O que não pode acon
tecer. de forma alguma. é a tra.nsferéncia pura e simples desses 
bens a nrmas estrangeiras, sem o abroquelamento e a couraça de 
providências legais do maior cuidad_o, ·mormente se considerando 
que. ao lado delas, as empresas alien.igenas. podem a!.inbar-se bra
sileiros que da.tão tudÕ de si -para raz.erem associações espúrias. em 
seu próprio beneficio. 

A propósito, deixem-me revelar algo que representa grave 
dano ao País e ã integridade fisica do povo brasileiro. Este tópico 
vale como um par de parênteses neste trabalho. mas o reputo mui
to sério e também oportuno. Do livro "A Terceira Onda", do insig
ne economista americano Alvin Toffler. também autor do best-sel
ler "Choque do Futuro", retiro uma lnformaçã.o deveras atordoan
te. a respeito desses catalisadores que são usados em automóveis, 
para despoluição dos gases do combustível queimado. Escreve Al
vín T offler que o Congresso ameriCano "exige que a General Mo
tms e outros fabricantes de automóveis instalem conversores cata
líticos em todos os novos canos. Então. depois que a GM gasta 
·300 milhões de dólares em conversores e assina um cootrat.o de 
500 milhões- de dólares em dez anos para a aquisição dos metais 
preciosos necessários para a sua manufatura., o governo am1ncia 
que os carros com conversores catalis_adore_s_ ~mi tem 35 vezes mais 
de áctdo mlfúrico do que os carros sem eles' 1

• 

Muito bem, o que vimos? Proibidos de serem instalados nos 
automóveis americanos, vieram os catalisa~ para o Brasil. e 
aqUI os temos a volatilizar um cheiro de coisa podre, espimaman~ 
do ácido sulfúrico à bessa nos nossos pulmões. E_ note-se: O gover
no de São Pau lo eswda a obrigatoriedade de instalação do veneno
"'0 ácido nos carros. lá. 

Voltando à análise da economia brasileira. entendo que ne
nhuma providência anti-inflaciooária deve CQmprometer o desen~ 
volvimento do País. Esse desenvolvimento é atingido obtendo-se 
maior produção, maior a.uecadação de impostos e melhor salário 
dn trabalhador. 

Em 1959. meu amigO Byron Garcia Leal elaborava um pro
jeto _econômico. a que deu o nome de Plano Byron Junior. Econo
mista não apenas de gabinete mas. principalmente de vanguarda e 
de atividade. analisava a situação ecão:õmica·do Brasil. já preven
i.l\) ou antevendo os desastres conseqüentes da majoração dos Ju· _ 
ros. Dizia ele: - ''Para reduzir a inflação de ""Ustos a patamares 
..ICelt.áveis. é necessário zerar o déficit público. reduzir os juros in
mnseqüentemente altos e eliminar os Depósitos Compulsórios 
y:ue. drenando a operarem com taxas cada vez maiS elevadas". E 
~·onsiderava que o Depósito Comp.:llsório. instituído no Bn.sil em 
1958. "é um dos grandes equívocos da economia clássica". 

Para fugJIIDOs, os brasileiros. da situação instalada. como é 
a ~ttuação do Brasil nos dias de boje, ele entendia que ''temos que 
deter o déticít público de qualquer maneira. sem medir sacrifícios. 
~·ortand(,) fundo nas despesas. ampliando as receitas mediante cho
l.jUe fís.:.al e combatendo acirradamente a sonegação". 

Concordo com o esclarecido econonusta. Só que. cm ter
mos de déficit pi:íblico zerado, toda cautela é pouca, para a provi
dência não acabar sufocando mais as asfixiadas vítimas da econo
mia cruel dos nossos tempos. Aliás. conhecem-se exemplos-evi~ 
dentes e próximos de países que combaten.m a inflação. sem -ierar 
totalmente o seu déficit - Como?-- Além d.&s medidas auxiliares 
aqui comentadas. não fmanciar o déficit público a curto prazO e 
custos altíssimos, com o que não chegaríamos jamais a porto segu-
ro. E produzir sempre. e mais. -

Byron enfatizava sobre a influência dos juros altos no cres
cimento da inflação, salientando: - "Os juros altos provocam a in
flação de custos. A inflação de custos, que nos assola, apelidada 
de inflação de demanda JXll" inúmeros técnicos e econom.i stas. pro
vém do alto custo do dinheiro que influi, é evidente. na fonnação 
de qualquer preço. Nada se produz barato quando o capital de giro 
é caro". 

Tal raciocínio. começado em 1959 e que se ajustou à posi· 
ção econômica de uns poucos anoS atrás. como se vê. salta aos 
olb.os do mais obtuso arialista.. --

Ao estabelecer os juros num nível culminanle, o governo 
incorre em um erro manifesto. combatendo a inflação à custa de 
semear a recessão. Não é admissível nenhuma providêncía gover
namental, a qualquer título. que só enriqueça sempre mais os ban
queiros e as multinacionais. acentu3.n_do a penliria de mais de me
tade da população. 

Parafraseando Lyndon Jobnson ao proferir seu discurso de 
posse como Presidente dos Estados Unidos. há mais de tnnta anos. 
podemos enfatizar. - ''Os lucros e os empregos passam de mão em 
mão. Os trabalhadores terão aumentado o seu poder aquisitivo gra
ças ao pleno emprego, a mais horas de trabalho e a maiores !ialá
rios não aumentam os preços p:n-que a produtividade aumen[a para 
acompanhar o tamanho do bolo econômico. E assim. ninguém ob
terá ganhos por conseguir fatias maiS gordas às custas uns dos ou
tros ou às custas dÕ consumidor". 

É só uma. paráfrase. nobres Senadores. Pena que não se pos
sa fazer aplicação dessas palavras na íntegra, aqui. já que não 
acordamos ainda do pesade.lo das ameaças sociais. 

Aqui está, ilustre Sr. Presidente e nobres Senadores. a mi. 
nba posição de inconformado com a insensibilidade da alta admi
nistração federal. fazendo ouvidos surdos aos reclamos gerais. 
Sempre fui contra qualquer manifestação que se escorregue pelos 
desvãos da badema. do vandalismo e da violência. como-tem Ocor
rido freqüentemen.te em nosso País, à guisa de protestos populares. 
Ma.s. fli'lilado e fundado Dllm raciodnio que reputo razoável e Sen
sato. bem como em análise fria e desapaiXonada do as:sunio- em 
toda a sua inteireza, não posso deixar de fazer o presente proriun
ciamento, certamente podendo falar por aqueles que sofrein na 
carne os desajustes de uma economia conflitante e incoerente com 
os propósitos dos seus próprios manejadores. --

Obrigado! _ _ __ _ 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. Presiden

te, Sr-s e Srs. Senadores. oito de setembro assinala a passagem do 
Dia Internacional da Altabei:izãção~ MãíS CJue comemoraÇão. a 
data nos impele a uma necessária reflexão em torno da educação e 
de seu insubstituível papel na construção de uma sociedade verda
deiramente cidadã. 

Falar em alfabetização nos dias de boje. quando estamos às 
portas do século vinle e um, significa falar em F..ducação Básica. A 
história cantempcri.nea nos indica, reiteradamente. que a edifica
ção da Oirlem democrátíca e das garantias aos direitos da cidadania 
exige um projeto de Nação que estabeleça. sem exclusão e simul
taneamente, as bases para maior e_qüidade interna e sua conversão. 
no contexto mundial. em país produtivo e compet1tivo. 
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Nessa perspectiva, e sem o menor riSCO"àe estar próferffi.do 
frase meramente de efeito, a educação âeve ser enlendida como fa
tor preponderante do desenvolvimento. ex.atamente por correspon
der a uma tríplice função: pela universalização do conhecimento, a 
educação propicia a capacidade de participação consciente nos 
processos de decisão coletiva; ofeiece eficiente cOntribuição ao 
sistema produtivo; possibilita o usufruto da riqueza socialmente 
gerada. 

No atual estágio de desenvolvimento da sociedade contem
porânea. há um recoohecimento universal da importância do co
nhecimento básico, da ciência e da tecnologia como condição es
sencial para a obtenção da melhoria do bem-estar da população e 
para a ampliação dos horizontes da cidadania. Em suma, se é ver
dade que nenhum país, boje, consegue sobrevier condignamente 
num cenário mundial de_ extrema competitividade, sem uma base 
mínima de conhecimentos, não menos verdadeiro é que, sem esta 
base. nenhuma Nação se candidata à plena cidadania. 

De Um mcxio geral. os paises do chamado Primeiro Mundo 
já equacionaram seus·problemas educacionãis,--a pariir de trnjet6-
rias históricas e políticas estabelecidas na direção de uma socieda
de assentada na justiça. na eqüidade e na eficiência. Esse processo 
se desenvolveu entre meados do século passado e a metade do sé
culo vinte. O Japão, cuja experiência nesse campo a todos encanla, 
é, muito provavelmente, o exemplo mais coorundente que JXXleria
mos usar: a Revolução Meiji, a partir de 1860, conseguiu a faça
nha de, respeitando a milenar tradição cultural do país, coostruir o 
Japão moderno, tendo na educação seu eixo condutor. 

Em um país como o Brasil, em que os graves riscos de de
sagregação social e de marginalização político-econômica. existem 
objetivam.ente, a educação assume um desafio ainda maior: o de 
superar, em muito, a dimensão tradicional da cadeia transmis
-são/recepção de informações e saberes. Além de não poder peroer 
essa competência no trato dos ''conteúdos", na nossa escola, ante o 
objetivo maior de construção e ampliilção da plena cidadania. está 
sendo chamada. a pluralizar-se. a sensibilizar-se pe:rarue a imensa tare
fade promover a tulização do ser humano como sujeito cu~ 

Vejam. Sr. Presidente, Sf"'s e-Srs. SeD.a:dores. que quando 
falo em "sujeito cultural" estoo pensando em "sujeito cidadão". Na 
realidade, como tode& os conceitos, o de cidadania é também uma 
construção histórica e, como tal, sofre modificações ao longo do 
tempo. Assim. quando os protagonistas da Grande Revolução 
Francesa usavam insiStentemente o termo "ci.dadio" po.rn se referi
rem ao interlocutor, até mesmo no mais simple-s e elementar diálo
go, exprimiam acin:&.a de tudo o sonho da li~ política. Na
quele momento, sentir-se cidadão signifiCa-va libertar-se das amar
ras feudais. da submissão ao autoritarismo absolutista, da absurda 
distinção social própria de uma ordem estamenlal. 

Passados dois séculos, a noção de cidadania evoluiu, am
pliando seu espectro e enriquecendo seu significado. Claro que a 
idéia de liberdade continua sendo o fulcro de OJdo, mas. embora 
necessária, não é mais suficiente pant.- Compof3 cidadania que o 
1empo presente requer. Novas exigências se somam aos clássicos 
direitos ã vida e à liberdade: educação. saúde, moradia. transporte, 
emprego, entre outros. e passam a ser vistos como elementos inte
grantes e indissociáveis de uma vida cida.d.ã.. O mesmo princípio 
pode ser transposto para a análise do Estado contemporâneo: os 
regimes liberais do s&::ulo dezenove foram sendo substituídos. no 
século vinte, pelas democracias representativas. cujos horizon
tes, neste fmal de século. são ampliados pelos crescentes mecanis
mos de participação. 

Coerentemente, Sr. Pre~idente. faço essas observações por
que acredito ser a educação básíca o caminhO natural e o grande 
vetoc para a consolidação cia cidadania entre nós. Exatamente por 

isso. não posso patruar·com determinadas teses 4ue-. a prctt·x.t,l t.h.· 
defender a importância da educação básica, não fizeram , 'UI r,: · ·1-

sa senão perenizar um recorrente escapismo, jamats concret 1:_.__:_:_: ~- • 

o disrurso. 
Sem pri...-ilegi.ar nenhum aspecto particular da queslào. ~Tein 

ter chegado a hora de compreender que _a educação básica tem que 
ser a grande prioridade nacional porque, sem ela. não se l'hega .i 
cidadania, isto é, à conveniente preparação para a participaçãi:l na 
transformação social, ao desenvolvimento do_ pensamento <.1Ílico. 
não se possibilitará. a apropriação COillpetente dos instrumentos ba
sicos com os quais foi construída a cultura ocidental; não se f"!\l· 

moverá a inadiável e completa modemização da economia nacJOnal. 
Aliás, não se pense ser esse último aspecto uma questão n · 

clusivamente económica, meramente m.atenaL Há uma nítida. mr
respondência entre defasagem tecnológica e de padrões de rn l<ju

tividade industrial com os níveis de emprego e de renda. L·l,~P. ~~ 
conceito ampliado de cidadania requer um sistema produtivl' çon· 
sentâneo com os graus de complexidade e competitividade que n 
desenvolvimento contemporâneo acarretou. 

Eis a razão pela qual, nos dias de boje, há uma LKWJ t.'llil
cepção acerca do papel da echJca.çJo na sociedade. A eccnnmia n 
gorosa.m.ente global.ízada promoveu alterações radicais . ._.~,.)mplexas 
e até então inimagináveis, não apenas. no modo de prcx.!uzir. a 
transnacionalização de tecnologias e de capitais gerou, além da 
substituição do modelo taylorista de produção. virtual alter::u;ão 
no papel do trabalhador que, na sociedade contemporânea. reves
te-se de uma nova e delicada dimensão: a verdadeira competição 
reside na capacidade de gerir e processar infOrmações. atuali:za.r 
processos, controlar e modificar rapidamente o mecanismo diante 
de cada nova necessidade. 

Aí está definida a nova a fantástica função do sistema cdu · 
cacional. sobretudo na educação básica. a começar pela alfabctl7.a
ção. Num texto de 1m. Sérgio Costa Ribeiro. Pesquisador Titular 
do Laborarório Nãcicoal de Computação Cientificai CNPq e Pro, 
fessor Visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP. ataca
va o ceme do problema: 

As habilidades cognitivas necessárias a estas novas realida
des produtivas não são mais aquelas clássicas da especialização e 

- do treinamento -profiSSional específico, mas sim a agilidade de !3.· 

ciocínio mental e formal que s6 é desenvolvido a contento na in
fância e na adolescência. Toma-se. portanl.O. quase inútil remechar !l:.l 

fase adulta as lacunas do desenvolvimemo cognitivo dos cidadãos. 
Penso, Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, haver cht:gad..1 

ao ponto central de minha argumentação. O grande desafio que·re. 
mos- Estado e sociedade- diante de nós. neste momento. 6 trans· 
formar. visceralmente, o panomma. da educação básica brasileira. 
Se já alcançamos a imensa vitória de praticamente universalizar o 
acesso ao ensino fundamental. haveremos de conseguir garantir a 
permanência da criança na escola. Não é mais admissível. ate mes
mo por imperativo ético, conviver COill o espantoso quadro em que 
sessenta por cento das crianças que freqüeD.tam nossos· hancos cs
c9lares não tenninam _nem mesmo as quatro _primeiras séries dll 

ensino fundamental e que apenas três por cento dos aluno<> yut' 
coo.cluem esse nível de ensino o fazem sem qualquer repetên .. ·ia. 
Mais: pesquisa recente, analisando o desempenho escolar de rnan
ças de u-eze anOs, cursando da quinta à oitava séries, constatnu 
quando em comparação com estudantes de outros países, mcluídns 
na amostra. resultados superiores apenas aos apresentados p< . .1r 

_crianças moçambicanas. 
Compreender a existência dessa realidade é Q primeirro pas

so para vencer e superar o fracasso educacional brasileiro. A Ct}· 

munhâo de vontades entre o Poder Público, em suas três dimef'.s,'\. 
es. e a Sociedade é a condição fundamental para dotar o Pais _dt' 
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uma educação básíci-de qualidade, não excludente, em que a esco
la seja o núcleo de tcx:io o sistema. 

Eis, a meu ver, a forma mais adequada de se comemorar o 
Dia Internacional da Alfabetização: refletir sObre o tema e esti.mu~ 
lar a busca. dos caminhos que levem a uma educação básica capaz 

de São Paulo- LFfP, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliãria do Estado, v~_ncível no segundo semestre de 
1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
mlcos) 

de formar cidadãos aptos a fazerem sua história e a construirem _ 
3 

_ 
uma sociedade digna. , -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Esgotou-se ootem o PROPOSTA DE EMENDA A CONSTflUIÇAO 
prazo previsto no art. 91, § 3•, do Regimento Interno, combinado N" 39 • DE 1995 
com o art. 4° da Resolução n°37. de 1995. do Senado Federal, sem Discussão, em Primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Constituição D0 39, de 1995 (n° 6/95. na Câmara dos Deput<>.dbs). 
Plenário, das seguinte matérias: de iniciativa do Presidente da República, que altera o§ r c do art. 

- Projeto de Lei do Senado n• 106, de 1995, de autoria do 177 da Constituição Feder.d, tendo 
Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação do 1'Dia Nacio- Parecer, sob n° 507, de 1995, da Comissão 
na1 do Seringueiro" e dá auras providi:ncias; - de Constituiçã~ Justiça e Cidadania. favorável <:om 

- Projeto de Lei do Seoado n° 127, de 1995, de autoria do correções fonnais, em obediência à técnica legislativa. 
Senador Lauro Campos, q1te padroniza o volume de áudio das (Quarto dia de discussão) 
transmissões de rádio e televisões nos espaços dedicados à propa- _ 

4 
_ 

ganda e dá outras providências; PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 1995 
- Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1995, de autoria da 

Senadora Benedita da. Silva. que deJ:::lara feriado nacioilal o dia 20 Disalssã.o. em tumo úriicõ~ do Projeto de Resolução n°-90, 
de Novembro, destinado às oomemOrações do tricentenário da de 1995 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
morte de Zumbi dos Palma.res.; - --cano conclusio de seu Parecer D0 513, de 1995), que autoriza o 

• Projeto de Lei do Senado n° 157, de 1995. de autoria do Município do Rio de Janeiro a emitir, mediarite ofertas públicas, 
Senador Carlos Patrocínio, que autoriza o Poder Executivo a criar Letras Financeiras do Tesouro do Municlpio do Rio de Janeiro
a Escola Técnica Federal de Muricilândia, no Tocantins; e LFTM-RIO, destinadas ao giro de sua divida mobiliária vencível 

- Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1995, de autoria do ~o 2• semestre de 1995. 
Senador Carlos Pat:rocinio, que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Miracema do TOcantins, no Tocail-
tins. 

As matérias foram aprovadas em aprcciaçio conclusiva 
pela Comissão de Educação. 

Os projetas vão A Cimara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- Nilo há mais orado

res inscritos. 
Nada mais havendo a tm.tar, a Presid&.ci.a vai encerrar os 

trabalhos, designando para a sessio ordinária a realizar-se ·amanhã, 
às 9h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 100, DE 1995 
(Em regime de urghtcia. nos terinos do 

art. 336, b, do Regimento lnlemo) 

Discússão, enHiirno llnico, do Projeto de Lei da Câm.ua n• 
100, de 1995 (n• 373/95, na Casa de origem). que autoriza o par
celamento do =Ibimonto de ca1tribuições previdenciáriaS devi
das pelos empregadores em scra1. na f= que especifica, e de
termina outras provid!Dciu. 

(Dependendo de pu=r da ComiMio de AMontosSodals) 

-l-
OFÍCIO N" S/48, DE 1995 

(Em regime de urg&.ci&. 1100 lcmloo do 
art. 336, b, do Regimento Imerno) 

OficiO ·no S/48, do 1995, do Banco Cenlra.l do Bruil, enca
minhando solicitação do Governo do Estado de São Paulo relativa 
a pedido de emissão de Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°9l, DE 1995 

Discussão, em blm.o único, do Projeto de Resolução D0 91, 
de 1995 (ap<eSCntado pela Comissão de Assuntos Económicos 
coroo C<lllelusio de seu Parecer n• 515, de 1995), que autoriza a 
RO!'lblica Federativa do Bmsil a conttalar operação de crédito ex
tenlo no valor de at~ c:i.nqtl:enta e seis nillhões, quínhentos e qua
tenta e quatro mil, cento e setenta e seis dólares norte-americanos, 
junto ao Svenska Handelsbmk.en. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé Semey) - Está encerrada a 
sessão. 

(l.evanJa·sea sessão às 18hl8min.) 

ATADA J3S•SESSÃONÃODELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 1" DE SETEMBRO DE 1995 

RE11FICAÇÃO 

Na Mensagem n• 410, de 1995-CN (n• 934195, na origem) 
pelo qual o Senhor P=idente da República encaminha ao Con~ 
giCSSO Nacional o Projeto de Lei n• 36, de 1995-CN, que dispõe 
sobxe o Plano Plurianual para o período de 1996/1999 e dá outniS 
provid&cias. publicada DO Suplemento ''B", Volume n. do Diário 
do Congnsoo Nacional, (Seçilo II), de 2-9-95, no úkimo par.lgra-
fo da púgina 5, ~ ~ 

~ Ondue lê: 
Serão transferidos para o setor privado cerca de 8.()()) Km._ 

Leia_, 
Serão transferidos para Estados e Municlpios cerca de 

15.000 Km._ 
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Ata da 146a Sessão Deliberativa Ordinãria, 
em 15 de setembro de 1995 

I • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Antônio Carlos Valadores, Jefferson Péres, 

Bello Parga e Nabor Júnior. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESF.imfS OS SENHORES 
SENADORE& . . 

Anlllnio carlo• MagalhiiO. - Aritlíiúo Carlos. Yolladare• -
Bello Parga - Beni Veras - Berrumlo Cabral - EdillOn Lobio -
Eduaido Suplicy - Epilácio Cafeteira- Ernandes Amorim - FOI!liiD
do Bezm:a - AaviaOO Melo - FmDcelino Pereira - P.reitas Neto -
Geraldo Melo -~ Miranda - Güvam Borges - Guilh"""' 
Palmeira - Humbeno Lucena - ín. Rezende - Jader Barl>alho -
JeffCISm Pétw - Joiio FmDça- João Rocha- Joel de Hollanda -
Jonas Pinheiro- Josapb.at Marinho- José Agripino- José Alves
Ja>é Eduardo· Outra- Jo•é Fogaça- José Roberto Arruda- Jo•é 
Samey- lauro Campos- Leomar Quint.nillia- Lucidio Portella 
--Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho- Marina Silva- Mauro MiranM 
da - Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro Pi.va - Pedro S""IDlOn -
Roberto Freire - Roberto Requi.ão - Romero" Jucá - Romeu Toma 
- Ronaldo Ctmha Lima - S&gio Machado - V almir Campelo -
Vilsoo Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péw;) - A &ta de pre
.sença acusa o comparecimento de 51 Sr. Semdores. Havendo nú
mero regimeDia.L declaro aberta a seS&ão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I o Secretário em exercício. Senãdor Bello Parga, pro

cederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N' 563, DE 1995 

Da ConlisSãO de Assuntos Ecooômicos sobre o 
Of'lâo "S" o" 45, de 1995 (o0 2.q67195, na origem), do 
Sr. Pre>ideutc do Banco Central do Brasil, eoauul· 
uhaudo 110licitação da Prefeitura Mwúcipal de Curi· 
tiba-PR para a contratação de operação de crédito 
externo com o Baoco Interamericano de Desenvolvi
mento - BID, no valor de US$120,000,000.00, cqufva
lentea a RS 1(18.000.000,00, em valores de 14·7-95, 
destinando-se os I"'CCClrsGS ao financiamento parcial 
do Projeto de Trao.sporte Urbano de Curitiba. 

Relator: Senador Osmar Dias 

I - Relatório 

O Seobor P=idente do Banco CeiJ.tl:lll do Bnlllil encami
uboo, por intermédio do Ofício "S" n' 45, de 1995 (Oficio PRESI-
95/2JJ67. na origem), oolicirAção da Prefeitura Municipal de Curi
tiba- PR para contratai ópétãçãõ-âe crédito ex temo com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID. destina.ndo-se os re
=• ao flnanciameutó parcial do Programa de 'fnln>porte Urba
no de Curitiba. 

A operação de crédito tem as >eguinte> caru:terlsticas: 

a) valor: US$120,000,000.00 (cento e vinte milliões de dó
l=s norte-americanos), equivalentes a R$108.000.000,00, (Cento 
e oitomilbões de =ri>), em valom; de 14-7-95; 

b) desembolso: em atll3 (ti&) anoo; 
c) carência: 6 (seis) me.es; 

d) juros: wbre os saldos deved<res dW:íos de o)li!JRÕSIÚno a 
uma taxa anual para cad& ....,..., detcnninada pelo Custo doa 
Empré.WOO. Qualificadoa tomados pelo Banco durante o semes
tre anterior, acrescido de uma margem. expressa em termos de 
uma pereentagem llllllal, que o banco fiXará pariodicameniC de 
acordo com sua política sobre taxa de juroS; 

e) comisSão de compromisso: 0,75% La. (setenta e ciD.co 
ccn~simo por cento ao ano) sobre o montante não desemOOJsado. 
cootada a partir de 60 (>e>>enla) dia. da data da =inatura do oon-
trato; 

C) garantidor: Repóblica Federativa do Brasil; 

g) contragarau.tia: vinculação das quotas a que fiZer jus o 
Município de Curitiba no Fundo de Participação doa Muuiápioo, 
bem como das receitas próprias geradas pelos impostos; 

h) destinaÇão dos l'<alrsos: fmanciamento parcial do Pro-
gmma de Tmn>porte Urbano de Curitiba; · - · 

i) condições de pagamento: 

- do pmápal: em 34 (trinta e quatro) pw;tações semes
trais. iguais e consecutivas. no Vãlor de USS3.530,ooo.oo: cada
uma. vencendo-se a primeira Da primeira data em que deva ser 

· efetuado o pagamento doa juros e a tlltima em 11-7-2015; 
-dos juros: SOIDC$tralmente vencido> em 15-i e 15-7 de 

cada ano; 
- da comissão de crédito: semestralmente vencida nas 

mesmas datas estip.~ladas para o pagamento dos }Jros. 
O objetivo do Projeto de Transporte Urbano de Curitiba é 

atender eflcai e eficientemente a demanda de t.ra.nsp:r\e coletivo 
na capital paranaense, favorecendo especialmente os. habitantes de 
baixa renda. 

É o rela.tório. 

D- Voto 

Compete a ell!JI Comi..W, """ tetmoo do arL 393. parágmfo 
único, a, do Regimento Interno desta Casa. a iniciativa de projeto 
de resolução que implique no exerdcio da competê:ocia }Xivativa 
do Senado Fedem!, previlliB no art. 52. incisos V a IX, da Consti
tuição Federal, de dispor oobre limite• globai• e coodições para a 
realiza.çio de operações de aédi.to ínterno- e externo, incluída a 
prelliBçio de gamDtia, pela União, &!AOO.,J)i>uito federal, Muni
cípios -e suas respectivas autarquias. 

Os autos- do {RSente processo encontram-se instruídos com 
a documen!Ação exigida pela Rewluçào n• li, de 1994, que dis
põe oobre a. operaçõe• de atdRo 00. &!ado., do DiStrito Fedem!. 
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dos Municípios e de suas. autaiqUÍU-, D:iclnsive concessio de ga
nmtiu, seus limites e condições de autcrizaçio, e pela Resolução 
n• 96, de 1989' que estabelece limi~ e OOQdjções para a cooces
sio de garantia da Uniio em opetaçôes de CI6dilo. 

O Parocer PGFN/COFin• 813/95, da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. que aprecia os aspectos jurldicos da concessão 
da ganmtia pela Uniio, e o P"""""' STN/COREF/DlREF/ n• 
289195. da SCCICtaria do Tescuro Nacional, que examina a mesma 
cmcessio em len:tlOG do mhrito da opemçio fmanceira, declaram 
niobaver6bice a que a ganuiia seja conc:edida. 

Porém, o P..-.cer DEDIP/DIARE-95n39, do Deportamento 
da Divida Pública do l!aDCo Central do Brasil, informa que a ope
IliÇio de CI6dito a sec e<ntntacia pelo Mmic!pio de Curiuba com o 
Bauoo ln~ de Desenvolvimento- BID não se enquadra 
nos limites pnwistal pelo§ 3° do art. 3°, da Resolução n• II, de 
1994. o que implica a necessidade de adequoçiio das leis orçamen
tArias do Munic!pio, nos anos de 1996 e 1997, aos valores das li-
be:ações ~vi.slas para aque}es IIDOII. • 

De aootdo com o porcce< supra o limite das libemçôes 
...WS 6 de R$30.712.000,00 (tritta milhões e se<e<:cntos e doze 
mil reais) e a !'='ido de libe:ações futuras é de: RS 
33.036.000,00 (trinta e Ir& milbões e trinta e seis mil reais) em 
1996; R$32970.000,00 (trinta e dois milbões e novecentos e se
lenta mil reais) em 19971 R$18.948.000,00 (dezoito milbões e no
vecentos e quamnla c oito mil reais) em 1998. Tendo em vista que 
o BID fari. a revido periódica das perceias a ..,.m liberadas futu
rameme, bem como essas libemções estario vincula.das A disponi· 
bilidade do Munic!pio em alocar a contraportida, e oonsidenmdo 
que a ~vida de libcnções no Parocec do Banco Central é esti
mada, poder-se-ia transferir os recursos excedentes em 1996 a 
J997 para 1998. ficando os valores amais enquadrados no limite 
defmido na Resolução n•ll, de 1994. 

O Parecer do Banco Cenlral do Brasil esciaroce, ainda, que 
a operação de cnSdito foi aedenciada pelo Departamento de Capi
tais Estrangeiros- FIRCE. do Banco Central do Brasil, a,tendendo, 
portanto, âs díretrizes da poütica de captação de recursos ex temos. 

Pelo exposto. manifesto-me favoravelmente a que se autori
ze o Municipio de <....'uritiba a contralar a acima mencionada opera
ção de crédito externo com o Banco.lnterameri~o de Desenvol
vimento- BID. bem como se autorize a União a prestar garantia 
na referida operação de crédito. para o que proponho o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 98, DE 1995 

Autoriza a União a prestar garantia em opera
ção de crédito exten:w a ser contratada_ pelo Muniá
pio de Curitiba- PR com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento BID, no valor de 
US$UO,OOO,OOO.OO equivalentes a R$108.000.000,00, 
em valores de 14-7-95, bem como autoriza o Muniá
pio de Curitiba- PR a contratar a referida operação 
de crédito, destinando-se os recursos ao financiamen
to parcial do Projeto de Transporte Urbano de Curi
tiba. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Fica a União autorizada. nos teTmos da Resolução n° 

96, de 1989, âo Senado Federal. a prestar gai'antia em operação de 
crédito externo a ser contratada pelo Município de Curitiba - PR 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, desti
nando-se os recursos ao fmioCiamento parcial do Projeto de 
Transporte Urbano de Curitiba. 

Art. ZO Fica o Mmicípio de Curitiba autorizado, nos termos 
da Resolução D0 11. de 1994, a contralar com o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento - BID a operação de crédito extemo a 
que se refere o artigo anterior. 

Art. 3° A operação de crédito extemo a que se refere o art. 
1° tem as seguintes características: 

a) valor: USSI20,000.000.00 (cento e vinlc milbões de dó
lares norte-americanos), equivalentes a R$108.()(X).OOO,OO (cento e 
oito milhões de reais), em valores de 14-7-95; 

b) desembolso: em até 3 (três) anos; 
c) carência: 6 (seis) meses; 
d) juros: sobre os saldos devedores diários de empréstimo 

a uma taxa anual para cada semestre determinada pelo CuslD dos 
Empréstimos Qualificiidos tomados pelo Banco duxante o semes
tre anterior, acrescido de uma margem, expressa em termos de 
uma percentagem anual. que o banco fixará periodicamente de 
acordo com sua política sobre taxa de juros; 

e) comissão de compromisso: 0,75% a..a. (seterita e cinco 
centésimos por cento ao ano) sobre o montante oão desembolsado, 
cootada a partir de 60 (sessenta) dias da data da assinatura do con
trato; 

f) garantidor: República Federativa do Brasil; 
g) cootragarantia: vinculação das quotas a que fizer jus o 

Município de Curitiba no Funo de Participação dos Municlpios. 
bem como das receitas próprias geradas pelos imposts; 

h) destinação dos recursos: ftD..imcíam.ento parcial do Pro
jeto de Transporte Urbano de Curitiba; 

i) condições de pagamento: _ 
-do principal: em 34 (triniA e quatro) prestações semes

trais, iguais e consecutivas, DO valor de US$3.530,000.00- cada 
uma, vencendo-se a primeira na primeira data em que deva ser 
efeblado o pagamento dos juros e a última em 11-7-2015; 

- dos jurós: semestralmente vencidos em IS-I e 15-7 de 
cada ano; 

- da comissão de crédito: s:emestialm.ente vencida nas 
mesmas: datas es:tip..~ladas para o pagamento dos )uus. 

Art. 4"' A contratação da operação de crédito externo a que· 
se refere o art. 1°, bem como a pm;tação da gamntia pela União, 
deve?o efctivar-se no çnzo máximo de 540 (quinhentos e qua
renta) dias contados da data da publicaçilc>desta Resolução. 

Art. so Esta Resolução entra em viga oa data de sua publi
cação. 

Sala das Conrissões, 14 de setembro de !995.- Gübcrto 
Miranda. Presidenlc- Osmar Dias, Relator- Luiz Alberto Oli
veira - Joel de Holanda - Pedro Piva - Onofre Quioan - Jonas 
Pinheiro - João França - José Eduardo Dutra - BeBo Parga -
Beni V eras - Valmir Ca.mpelo - Jefferson Peres - Vilsoo KJf!i. 
nübing - Eduardo Sup6cy. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O expodieme 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (JeffCJr>On Peres) - O Projeto de 
Resolução n° 98, de 1995. cujo Parecer foi lido anteriormente, 
ficará sobre .a mesa durante cinco dias óteis, a ftm de receber 
emendas, nos termos do art- 235, II. "r'. do Regimento Interno, 

- combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de 1995, do Sena
do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a paia
VI3 ao nobre Senador FI2l1Celino !'=ira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PfL. MG. Pronuncia o 
seguinle discurso.)- Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadoo:s. gosuria 
de tratar desta ttibuna de um assunto, ~e deveria ser abordado em 
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uma sessão em que a maioria -dOs Senackres estivesse presente. 
Não foi possível falar ontem e cio posso deixar de extemar o DlCll 

peDS8IDenlo uesta sessão do Senado da República. Trata-se da faJ. 
ta de regulamentação do art. 192, da Caatituiçio FederaL 

E urgente um seguro para COI:'Ientisias- e poupe.dores dos 
bancos e outnts instituições fiiUIIlCeiras do Pais. 

Esta Casa e o Congres:.O llio podem mais fugir ao dever de 
regulamentar o art. 192 da Caatituição. pua dar ao sistema fliiB.Il· 
ceiro uma estrutura cooflável e proteger seus usuário&. 

Estamo& ausentes e inertes, oo enfreutamento de um dos te
mas mais sensíveis dos 1106SOS dias, que afeta as minguadas econo-
mias de milhões de brasileiros e a Ioda a estrub.t!a lina=iin do Pais. 

Ao virtualmente abdicar de sua respousabilidade ua corre
ção das distorções do sistema fmanceiro, está o Congresso, de cer
ta fOIIDa, estimulando ações COJJdtou!veis praticadas por controla· 
dores ilresponsáveis e iuesaup.doSO&. 

A verdadein. indústria de liquidações de instituições fi. 
nanceiras elfiSteiite no- Pais. e que iDicD.silicou-se. nos últimos 
quatro anos.. só caus&. prejuízos ao Tesouro, aos couentista.s e 
poupadores. 

Não se tem noticia da puniçio dos COD1roladores e adminis
II'Il<loms dessea bancos falidos. a llio ser a indisponibilidade de 
bens que, via de regra, já nio estio ma.iJ em seu nome. 

Estão sob regime de üquidaçio ex~judicial nada menos de 
108 instiblições fDWiceiras, entre banco6, coaetoras e administra
doras de consórcio. 

Nos últimos tr& anos esse mlmero tem aescido acenbJada
mente. Trinta e sete instituições. foram liquidadas ou submet.idas a 
regime de iDr.ervenção desde o início do Plano ReaL 

Bilbões de reais salram doo cofreS publioos,"' seja, do bol
so doo contribuintes, para sauear as instituições quebradas. 

Celllenas de milhaics de pessoas, que guardavam em tais 
bancos a poo:pança de uma vida inteira, muitas vezes para fman
ciar o tão sonhado teto, viram, de repente. seu sonho tmnsformar
se em pesadelo. 

Os processos de liquidação se arrastam ao loogo dos anos, 
ora pela proverbiallentidio da Justiça. on. em decorrência de su
cessivos questionamentos de contro~s e de credores •. 

A liquidação de quatro empresas do Grupo Naciooal Brasi-
leiro está completando dezoito anos..· . -

Duas instinlições ligadas ao famoso caso da Coroa-Brastel 
cootinuam com suas liquidaÇõeS- em trâmite no Banco Central. 
apesar de decorridos mais de quinze anos. 

As empresas vinculadas ao caso Naji· Nahas, ocorrido em 
1989, também continuam com sua liquida~o empacada. Ações 
~m na Justiça visando ao ressarcimento dos pr"Cjudicados. 

A dimensão fi.Ilallceirn. e -política do caso do Econômico le~ 
vou a autoridade monetária a pagar aos correntistas e aplicadon:s 
da poupança até o limite de R$5 mil. 

Ainda que a medida teuba protegido cerca de 90% dos 
clieotes do banco. não deixou de ser uma solução paliativa e de 
elevado custo para os cofres públicos. 

Ao que melo indica.. Sr. Presidente, ainda não chegou a bom 
tenno o processo de ajustamento dos Bancos ao novo ambiente de 
estabilidade monetária propiciado pelo Plano Real. 

Acostumado a viver da inflação, produzindo extraordinários 
lucros através da aplicação do fioatiug · dep6sitos à vista sem re· 
muneraç.ão. aplicados a juros nominais estratosféricos -~os Bancos 
viram. de repente, sua receita fmanceiia despeDcar. 

Aqueles irrespoo:savelmente administrados. que se enreda
ram em operações neb.IIosas e sem retorno, acabaram por defron
tar-se com a hora da verdade e sucumbíram, levando de roldio 
seus desavisados clientes. 

Clientes, Sr. f»n,sidente, completamente desinformados e 
iludidos sobre a real situação do Banco que lhes atendia. 

E aqui cabe defmir a respousabilidade do Bauco CelllraL 
que tem entre suas basilares atribuições, a de flscalizar e acompa
nhar o mercado fmanceiro para inlei"V1r ~tiva e preventivmien

- _te, de tuOdo a evitarprejuizo aos usuários.-
Se é cabivel o argumelllo de que a divu1gaçi!o de simoma de 

fi:a8ilidade de uma iustituiçio fmauceint pode deomcade ... uma OQIIida 
que a li~idará em JXlllcaS bens. nio 6 ~ ~ exigir que a au
roridade fisçalizaclom atue tempestivamentc para evitar o pior. 

O Banco Cemml - e só ele . tem condições de tomar o pulao 
da fi'Oblemática e controlar o dia-a-dia de sua enfermidade, atra
vé:s da f=plóncia de sua recorrência ao redescooto. 

Mas, Sr.Presidcnte, nós. Congressistas, também temos DOS

sa parcela de respmsabilidade - e que nio 6 pequena - pelo quadro 
que hoje deparamos no mercado fmanceiro. 

Desde outUbro de 1988, quando começou a vigor a atual 
_ Constituição, eStão em nossas mios, dependendo apenas de uma 

lei complementar, os instrumenlOs que permitiiio corrigir os ru
mos do sistema fmanceiro. 

A lei complementar a que se refere o art. 192 pode dispor 
sobre "a organização. o funcionamento e as atribuições do Banco 
Central e demais instituições fmanceiras públicas privadas". E 
lambém sobre "os requisitos para a designação de membros da di· 
n:tDria do Banco Central e demais instituições fiilatlceiras. bem 
como seus impedimentos após o exercício do cargo''. 

Tem. portanto, esta Casa e o CongressO, a oportunidade e a 
inadiável obrigação de legislar sobre essa importante matéria. es

... pocialmente as relações, ditas espúrias. entre a autoridade monet6.
ri4 _e os bancos privados. 

E o mais ín1JXX1ante e criicial, Sr. Presidente: a lei comple
memar a que se refere o ar1. 192 da Constituição lambém disporí. 
sobre 11a criaçio Qe fundo ou seguro. com o objetivo de p-oteger a 
econootia popular, garantiudo créditos, aplicações e depósitos até 
determinado valor, vedada a participação de rea.~rsos da UniJo''. 

Trata-se do seguro-<lepósito, prática vigente desde a ~da 
de 30 nos Estados Unidos e hoje comum até nos países em desen
volvimento. 

Sua principal canctetistiã e essencial limitaÇãO-- -a de-nio 
envolver :recursos do contribuinte . está explicitamente assinalada 
no texto constitucional. 

No entanto, já deconetam sete anos desde a proiDilgação 
da ConstiWição. e o art. 192 continua à espera de regulamentaçio. 
Com o agravante de que foi justamente-neste perlodo que se r_egís
traram os casos mais freqüentes de inteivençio em instimiçõeS fi
nanceiras: dos 108 processos em andamento no Ba.oco Central. 
pelo menos 70 ocorrerun depcis de 1988. 

Não vejo razões para tanta JX<>CraStiuação. 
A ninguém interessa a manutenção dessa prática de "saiVar" 

instituições fmanceiras falidas. a nio ser aos própri~ controlado
res w achninistradores que levaram a instituição à banc::am>ta pela 
má gestio dos rea.~rsos dos correntistas e aplicadores. 

A fatura é sempre paga pelo cootribuinte. através do Tesou-
ro, ou pelo cidadão que acreditou na instibliçio. -

Estamos fortemente empenhados, Sr. Presidente, em eJ;~,ca
rar de frente essa questlo, no atCndimemo aos justos reclamos da 
sociedade. 

Já está na born de dar um basta a esta situação. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jeff=«t Peres). Concede a pala

vra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcintam. V. 
Ex• dispõe de 20 minutos. -

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pramncia o 
seguinte discurro. Sem revisão do orado<.) • Sr. I'R:sidcnle, Sts. 
Senadores, em mais de uma opoitUnidade tenbo oatpodo a tribuna 
desta Casa para abordar questões ligadas à saúde, à assi~ncia mó
dica no Pais. E tenho-me referido, nessas ocasiões, DCSSLS iDtet"
vcnções e nesses debates, i chama4&- indóstria da saúde w os ne
gócios da saúde. 

Eles representam. DO nosso Pafs, um SetOr oooe OSinvesti
meDtoo sio vultosos, onde as despeoas sio gnmdes. Portanto, bá 
um grande dinamismo econômico, umã 8mnde sana de rea.Jrsos 
envolvida nessa dlamada indt1stria da saúde. 

Podemos dividir esses negóciOS- da saúde ou negócios com 
a. saódc em três graodes segmentos de mercado. 

o primeiro é Uiii-seiOfjrivaoo postado< de serviços. oomti
nddo de entidades e instituições com fins-lucrativos. instituições 
beneficentes. filantrópicas, que prestam serviços ao t«or público, 
ao SUS, Sistema Único de Saú~ e recebem do Governo per esses 
serviços prestados. -- -- --

O segundo segmento é o doo plan<io-de satlde oo medicina 
de_ grupo. Sio empresaa ou coopetstivas médicas, como a UNJ. 
MED, que se organiia.m para. med.iante um sistema- âe pré-paga
mento, prestar assistBncia médica àqueles que se filiam a esses . 
planos de satlde. 

DenlrO desse segmento doo planos de saúde, há um seto< 
composto pelos planos de saúde de aDtogestio. A pl'6jria empresa 
ou organiza um serviço próprio oo conlriata tm::eiros pua ofemcer 
aos seus empregados, com ou sem porticipoçiO deles, dependendo 
do caso. o atendimento médico, a assistência m&lica. 

Por fiJil.. o teri:Cfrõ- sCgmento d& chamada indústria da saúde 
é o chamado seguro satlde. São grandes segütaâoru que reembol
sam pagamentos que seus segurados fazem a médicos, a clínicas, a 
labon16rios, a hospitais por serviços que lhe do~ 

Exses planos de saúde e seguro satlde tem-se desenvolvido 
muito no Brasil. prilx:ipalmente no fun da década de 80 e, porticu· 
lannente em 1994, eles tiveram um grande incremcnro. Na medida 
em que os serviços públioos de saúde oo os serviços pagos pelo 
Governo DL'lS prestados per instiru.~ da iniciativa privada se de
gradam. perdem qualidade, é natural que os que podem. aquele• 
que têm condições. procurem. por si mesmos OU pelas empresas a que 
pertencem. filiar-se aos planos de saúde oo aos seguros de saúde. 

Dados de 1970 e 1982 mostrir:D. que-o_ Qúmero de internaçõ
es pagas pelo setor público passou de . R$2.8 milhões para 
R$13,1% milhões ·ao anO: Não menos que 95% dessas intemaÇ()es 
foram feitas -õa- reae:pnvaaa-con1rata.d3. durante a primeira metade 
da década de 70. Essa proporção passou a· reduzir-se a partir de 
1976. No entanto. o setor pnvado ainda respondia por mais de 
80% das internações pagas com dinbeíro JXiblico em 1987; 

Hoje, os recursos do SUS. o chamado Sistema Unico de 
Saúde. das internações pagas pelo Sistema Úníco de Saú4e. S_US. 
cerca de 50% são em hospitais públicos - estC_-é -um dado impor
tante. ~itos bospila.ls pjbl.Jcos oeste País ainda não fecharnm. ainda 
mantêm suas portas abertas porque têm os seus serviços remunerados 
pelo sus. Cerca de 50% das demais ÍD<=Jaçôes são pagas pela ini
ciativa privada - instiruições fllantrópicas oo lucrn.tivas. 

Os planos de saúde. no que tange, por exemplo, às cooperati~ 
v as médicas como a Unimed - que é a maior delas ~ que amam no-
Brasil i.oteiro, são regulados. são fiscalizados pelo Ministério da 
Agricultura. É um absurdo. Por quê? Porque a Coopera:.iva Médi
ca. embora cão tenha nada a ver com a agricultura. está vinculada, 
sob o ponto de vista da f:Lscaliza.ção, da supervisão e dos instru-

mentes legais, ao_ Ministério da. Agricultura. O chamado seguro de 
saúde, as empresas seguradoras de saúde estão re_guladas pelo De
creto~ lei no 73, de 21 de novembro de_ 1976, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Seguros Privados. 

Para V. Ex-s terem uma idéia do quanto representa na eco
nomia esses chamados Planos e Seguros de Saúde, voo apresentar 
aqui alguns dados: 

Os planos de saúde, mantidos por empresas de 
medicina de gruJX>, têm, arualmente, segundo a Associa
ção Brasileira de Medicina de Grupo- ABRAMGE· 16 
milhõos de beneficiários; 12.8 milhões doo quais em 
convênios com empresas e- 3.2 milhões em planos indi
viduais, mantendo convênios com 40 mil empresas. 
Esse mercado mobilizou, em 1990, US$3 bilhões. 

A concarência no setor é, hoje, acirrada: a maior 
empresa do segmento não chega a deter 10% do merca~ 
do; as dez maiores juntas não atingem 20%. -

Ex-istem, boje, no Brasil, aproxinlã.dãi:neme 600 emPfesas 
trabalhando com planos e seguros de saúde. 

As empresas de medicina de grupo sáo Rlsponsá
veis por 72 milhões de consultas médicas e 1.5 milhão 
de internações hospitalares ao ano. 

O Deputado iberÉ FCrreifa, que preside uma Subconlissão 
..criada na Câmara dos DeputadoS para exam.íu.ar essa questãO -dos 
planos de saúde. mostra que, em 1994. quando esse setor explodiu, 
em termos de investimentos. o mercado cresceu 64%, com um 
peso muito grande do seguro de saúde. 

Está surgindo uma série de problemas que até agora não re
ceberam o tratam'ento adequado por parte do Governo~ em princí
pio, isso é Um segUro, é plano de saúde, em que há uma adesão de 
alguém a determinadas condições que são impOstas pela empresa 
ou pela cooperativa. TodaVia., se levarmos em conta a delicãdeza 
dos problemas da saúde, a necessidade de que esse mercado seja 
melhor regulado e. sobrewdo, que o direito do consumidor seja 
garanUdo. vamos verifiW que o Governo precisa olhar com aten- ~ 
ção para esse problema. 

HoF. os: Procons, as promotorias de defesa do consumidor 
estão congestionadas com demandas por parte das pessoas que se 
sentem lesadas por esses planos ou seguros de saúde. 

Quai.& seriam os tópicos _que exigiriam a regulamentação 
por parte do Governo? Na medida. volto a insistir no fato- de que o 
serviço público se deteriora. mostra-se incapaz de prestar um aten
dimento que represerue uma segurança para o cidadão. Quem 
pode, por si mesmo oo pela empresa em que trabalha, opta pelos 
planos e seguros de saúde. , 

Isso explica por que essa luta em defesa do Sistema Unico 
de Saúde não tem a repercussão e o eco que deveria ter. Na verda
de. o SUS está se transformando num sistema pobre para pessoas 
pobres. Quem pode pagar o faz. pesSOifi:nent.C ou auavés dá-~em
presa a que pertence. 

O que acontece, por exemplo, com os metalúrgicos 00 
ABC. com os empregados das grandes montadoras. que sempre 

_ t~_m demonstrado grande capacidade de mobilização em tomo de 
seus lllteresses? Por que não estão defendendo o SUS? Por que não 
estão preocupados com o tipo de ateodimento prestado pelos serviços 
púbücos de saúde e assistência médica? Por uma razão muito simples: 
eles estão amparados pelos pl.aoos de saúde. que são, JX'f sua vez. ga
rantidos e pagos pelas empresas em que trabalham. 
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O grande contingeote de pobres, de ioarginalizados, de de
sempregados, que vivem oa m:isériã., nas periferias das grandes ci
dades, esses sim constiruem a clientela do SUS -Sistema Úniro de 
Saúde. Só que eles não têm õrganíza.Çio, não têm capo.cidade de 
verbalizar as suas úisai.ísfaç&s, nio há eco para as queixas, para 
as reclamações que fazem em relação ao SCIViço que recebem. 

Quais seriam esses tópioos, etitio, que ex1gmarii uma pron
ta ação do Governo em relação aos planos e ao seguro saúde? Pri
meíro, a questão do principio da libeitlade de escolha. ESseS-segu
rados. principalmente os dos plaoos de saúde, não têm o dúeito de 
escolher o médico, o profissional que gostariam de contratar m.Jm 
C3S!) de necessidade. 

OUtro ponto é o da oobemira das despesas. Na verdade, es
ses contratos são assinados sem que o i.nleress.ado tome CODScíên-. 
cia exata dos seus direitos. Há uma sm.e de doenças, como a 
AIDS, por exemplo. cujO frat.amento e hospitalização não estão co-
bertos por esses segoros de saúde. 

Existe também a qucostão das internações na.S'Unidades de 
Terapia Intensiva. que são onerosas. Quando um segurado necessi
ta de um serviço como esse, verifiça que o seu cootralo s6 garante 
a interoaç:ão por tres dias, e as:rim !XX diamc:. 

O Conselho Federal de Medicina, então. em 1993, baixoo 
uma resolução que obriga esses planos e seguros de saúde a darem 
cobermra integral a tcxio tipo de moléstia que os pacientes vierem 
a sofrer. - -

A questão das caiências, a oatureza dos cOOtrntos, Indo isso re
quer providências do Governo. que criou inc.hlsive um grupo, oo âm· 
bito do Ministério da Saúde, para estudar melboc essa questão, evitar 
esses conflitos entre os segurados e a.s eotidades Seguradoras. 

A remuneração do trabalho médico e as :relações de traba
·R:to nas empresas de plano de saúde, as tabelas sio muitas vezes 
vis, remuneram mal os seus profissionais, Criando conflitos ttaba
Ihistas que vêm em detrimeniO do interesse do segurado: Há ne
cessidade dos registros das empresas, que vendem o plano de saú
de. nos Conselhos Regionais de Medicina, para garantir o mínimo 
de ética e de qualidade profiSsional aos segurados. 

Outro fator é o reembolso do SUS pelos setViços prestados
ao beneficiáriO do plano de saúde. Não se diz, quando se diScute a 
questão do Sistema Únioo de Saúde~ dos gastos do Governo com 
a saúde, que os atendimentos em &ittJação de ca.tÃstrofe são presta
dos geralmente em hospitais plblicos: no INCOR, em Silo Paulo; 
no Hospital das Clínicas, em São Paulo. No Rio de Janeiro, nas di
versas capitais e nos grandes hospitais de ~to-socorro, a quanti
dade de pessoas que têm seguro ou plano da saúde, que são recebi

das e tratadas em hospitais públicos e que não são reembolsadas 
por esse tratamento é muito grande. 

Apresentei, em rn.anro deste ano, aqui, no Senado Federal, 
um projeto de lei que determina o reemlx>lso ao Sistema Único de 
Saúde por pessoas que tenham planos de saúde, porque não é j.lsto 
o Governo dar assistência médica. geralmente _onerosa. a pessoas 
que contribuem regularmente com esses sistemas. 

Até então. essa questão oão foi solucionada. Isso representa 
uma grande fonte de evasão de :rea.Jrsos da entidade. Quando se 
denunciam as fraudes do SUS, Dão se fala nessa sangria de recur
sos do sistema para atender pacientes que pertencem a essas enti
dades, responsáveis por planos inseguros de saúde". - -

Há t.a"llbém a questão do :;cguro e do resseguro. Há uma 
·~de quantidade de f:rnudes nessas empresa.sA Recentemente. em 
Brasília, uma empresa fechoo. prejudicando 6 mil segurados de 
plaoos de saúde e eles ficaram completamente desamparados. 

Emp=as abrem-e -r<Cb&m. atraindo para sua Carteira pes
soas desprevenidas. incautas, que. depois, são lesadas de maneira 
criminosa por essas empresas. _ _ 

- Essa queslão é tão séria que existem nove projetas de lei 
tnunitando oa Câmara dos Deputados; oo Seoado Federal. um de
les é de minha. autoria. Uns mais, outros merios abrangentes; uns 
tratando de determinados ãspectos; outros, de questões diferentes, 
mas todos JftÕcupados com essã. matéria 

Nio podemos permitir que o GOverno feche os olhos 
para esse problema. E uma questão grave, que diz ~speito ao 
interesse do consumidor. O Governo tem que defend~-lo. tem 
que garantir os seus direitos. tem que zelar para que os contta
tos sejam fielmente cumpridos e. assim, assegu:nir a essa parce
la da população, que pode pagar ou que seja. flliada. a um plano 
de saúde na empresa a qual trabalhe, que arque com esse 6nus~ 
contanto que eSses contratOs séJam observados rigorosamente e 
que oio se sucedam. com.o acontece agora, fraudes e desatendi
mentos, que terminam gerando graves prejlíi.os para nossa SOcíe
dade. 

Os sistemas não se excluem. pelo contrário, se compleinen
tam. Mas não é j.lsto, inclusive comg eu disse há palCO, que seco
loque sobre os ombros do Sistema Unico de Saóde o atendimento 
em cood.ições - insisto - de grandes dispêodios nos hospitais públi
cos w ccn;ttratados por ele~ de pCssoas qu~_pç:rtencem às ~ 
de seguro saúde ou aos P~95 de saúde das 4:ife_!Clltes empresas e 
cooperativas que aonm no setor. 

Cóncluindo, Sr. Presidente, ouço algumas vozes que se le
-Vantam a favcr da abertura. desse setor para o capital intemaciooaL 
Não vejo nisso nenhum beneficio para o nosso País, para a nossa 
população. Se o capilal esttangeiro amar no setor da saúde, o que 
vai fazer? V ai construir hospital na Avenida Paulista, no Morumbi 
ou no Ibimpuera, em Sio Paulo; na Pituba, em Salvador, cidade do 
nosso Senador Tosajilat Marinho~ na Aldeota., em Fonale~ no 
Leblon, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e o nosso problema não 
está oesses lugares. Lá já há muitos hospitais, moitas clínicas que 
podem prestar boos serviÇos a quem pode pagar. O oosso proble
ma está na periferia das grandes cidades, estt no interior, nos pe
quenos municípios, na caatinga. no semi-árido do Nordeste. nos. 
bolsões de ~ das regiões melropol.itana.s e oa periferia das 
grandes cidades. E aí que o Governo realmente deve atn.ar porque, 
se não atuar, nio haverá quem o faça: Nesse caso, não há a idéia 
do hicro, a idéia da_~~çio Pofumserviço prestado; tm1a-se de 
uma função da qual o governo oão 5e pode escosar. 

Fala-se muito agora em reduzir o âmbito da ínl.ervençio do 
Estado, em tirá-lo da intervenção direta na área ecoOOmica.. em 
ac::ãbllr_com o Estado-empresário. Isso sim. mas deve surgir o Esta
do-social o Estado que cuida com atenção, com diligência e efi
ciência da educação, da saúde, da segurança. do combate à violên-
c ia. 

Os jornais -de boje noticiam que a área econ6mica rendeu-se 
à evidência de que o Governo tem que apoiar com decisão e deter
minação. como o Presidente Fernando Henrique já diSse._ a aprova
ção do CPMF, p:rrque a ~alidade é uma focça contra a qua! de 
nada valem esses raciocínios abstratos, essas toorjzações estranhas 
à realidade que estamos vivendo. Ou acudimos essa massa de mi
seráveis que não tem nenhum_ tipo de assistência médica, nio rece
be nenhum tipo de atenção médica, ou caminharemos para uma si
tuação realmente desonrosa para nós, brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. FLAVIANO MELO- Sr.Presideote, peço a pe.la

~ra P~ uma comunicação inadiável. 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Coocedo a pala
vra a V. Ex• por cinco minutos. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para uma conm
nicação inadiáveL Sem revisão do orulor.) . Sr. Presidonte, Sn e 
Srs. Senadores, venho i tribuna para denunciar fato muíto gmve 
ocorrido ontem. 

Entre 20b0min e 2lh de ontem, faltou luz onde eu estava. 
Imediatamente, usarido um telefone celular, liguei 196, telefooe de 
emergência da CEB. A tclefonísLa l.tendeilte solicitoo que eu 
aguardasse um minuto, pois as linbas estavam ocupadu. Como eu 
estava conversando - sou surdo de um wvido -, deixei o telefone 
um pouco ao lado. De xepente, ao ouvir uma voz masculina como 
se fosse rim- disalrso, coloquei o telefone novamente no oovido. 
Era exatamenle um discurso do Sr. Luiz !nkio Lula da Silva. 

Co.Sidero de exttema gmvídade que uma canponbía públi
ca -liguei em busca de ínfonnaçio, havia ap&gado a luz. divulgue 
um d..isa.lno politico. Acrodito que se tiatava do programa eleitor:a.l 
de ootem. ao qual nio. assisti. _ 

Solicito ao Mínistmd das Comunicações que faça ava!íaçio 
dessa questão. porque nio se pode usar empresa pública p&ra di· 
vulgar dísa!rsos poHtícos de um Partido, de uma liderança de Par
tido. 

O Sr. Valmlr Campelo • Permíle V.Ex•umaparte? 
O SR. PRESIDENTE (Jeffenon Nrea) • Desa!lpe, Sena

dor Valmir Cam.pelo, mas S. Ex• está fazendo uma comunicaçio 
inadiável; nio cal::e apaitC. 

O SR. FLAVIANO MELO · O fato é muito grave, porque 
está-se usaDdo uma empresa do Govemo, uma eiDp"CS& de eletrici
dade do G~emo. 

Ao invés de se colocarem músicas para esperarmos que as 
línbas fossem desocupadas. foi colocado OIUm. entre às 
·20b30mín e 2lb, discurso de um üder potitíco, cx-Presidonte de 
um Partido, candído!o várias vezes à Presid&cía de República, 
que fez proselitismo político naquele momem.o em que espetáva~ 
mos uma informação. 

Penso • repilo · que isso é grave. Peço que o MínístiriO das 
ConnJI:iicações ou õlitiu órgão que trate do ãsSW:ilo ãv_alie_, parã. 
que se J:Wl.2ID os xesponsáveis por um ato dessa natureza.. 

Era o que tiDba a dizer. Muito obrigado. 
O SR. V ALMIR CAMPELO · Sr. Presidonle, V. fu• me 

concede a palavra COIOO Uder? 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Coocedo a pala-

vra a V.Exa,comoLíder,porcincolllÍIIiitos. - - - --
0 SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Comó Llder. Sem 

revisão do orador) • Sr. Presidenle, Sn e Srs. Senadores, comple
mento a denúncia que fez o nobre Senador FLaviano Mel_o, nesta 
manhã. no Senado Federal Mais uma vez, <Y PT utiliza a máquina 
estatal para fazer divulgação dos atos de deputados do próprio Par
tido. Sabe-se que houve inclusive festas de aniversários e rutros 
eventos no Distrito Federal com os recursos do Governo. não s6 
do Governo Federal, mas também com a receita do próprio Gover
no do Distrito Federal. E agora. este fato ocorrido ontem: a linha 
196 da Telebrasília estava trarismitindo o--discuno do Preside01e 
de Honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ao tomar conhecimento do fato, entrei em contado -com a 
direçào da Telebrasilia e cobrei explícaçi5es Desse- serii.ido. 0 Dire_.. 
tor disse-me que a linha 196 foi vendida para a CEB, razão pela 
qual essa empresa arca com a responsabilidade total da ünba. 

Peço a esta Casa que registre .i nOssa- ii:J.dignação. o nosso 
repúdio por esse ato do PT. que· repitO. está utilizando a máqui
na estatal do Governo do Distrito- Federal para a -divulgação das 
atividades partidárias. 

O.unprimento o Senador Flaviano Melo p:>r trazer ao Plená· 
rio esse assunto, que realmente vem criando um mal·estar na ser 
ciedade de Brasília. Não é a primeira vez que o PT utiliza a mãqui· 
na estatal para divulgar suas atividades de partido e até mesmo as ati
vídades de pessoas ligadas ao Partido. Cito o Dqutado Chíoo Vigi
lante. que, na festa de aníversário do seu ftllio. ut.ilizoo gambiazras e 
caxros da CEB aqui, em Brasília. Lamento profundamente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) . Por cessão do 
Senador Romeu Tuma. concedo a palavra.- por vinte minutos, ao 
nobre Senador Pedro Símon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Pronuncia o ieguinte 
discurso. Sem revisão do otador.) · Sr. Presídente, Srs. Senadores, 
o que me traz à trib.ma é uma questão que considero importante. 
Acho qtie o Senado deve tomar dela conhecimento. 

Trata·Se da figura do Sr. Leonel de Moura Brizola. Todos 
conhecem o Sr. Leonel Brizola: seu nome, a sua biograf.a.-8 sua 
história. Há os que são apaixona~ por ele - lá. no Rio grande do 
Sul a minha terra, há isso-. e os que o detestam petmanentemen· 
te. Mas, sem dúvida, trata-se de alguém que tem história marcada, 
biografia maicáda na História do Brasil. E uma pessoa a quem de
vemos reconhecer ação e presença nos fatos importantes da Histó
ria deste País. Olha, é difícil encontrar uma ftgUra tão controverti· 
da em termos das dúvidas, das interrogações com rela.çio à sua 
açào quanto Leonel Brizola. O seu ato, na Legalidade, foi algo 
fantástico. Ele uniu o Rio Grande do Sul todo. cem todos os parti
dos., e. na verdade, quando se estava tentando dar um golpe - que 
já era o de 1964 · a açào de Brizola na Campauba da Legalidade. 
quando pura e símplesmenle o' Ministro& do Sr. Jânío Quadros. 
-que haviam renunciado, reuniram-se e disseram que não assuiiiiria 
o Sr. João Goulart. a ação do Sr. Leonel Brizola detetminou a fX'S· 
se de João Goulart. 

Muitos dizem que, em 1964, a açlo de Leonel Brizola ter
minou contrib.Jinóo para a ação daqueles que queriam dar o Golpe 
de Estado. Claro que não era essa a posição de Brizola, que era le
galista. cunhado e defensor de Jango! Mas, na verdade, o debate 
extremado que se travou, a radicalização do debate. deu a Lacerda 
e às pessoas da antiga UDN. que queriam e estavam preparadas 
para ·o Golpe, o haudicap necessário, que foi. por-exemplo, a ida 
do Sr. João Goulart ao comício dos sargentos. 

O Dr. Leonel Biizola pagou um preço caro. U ntou ele no 
exílio um longo período. O brasileiro que mais tempo flcou no 
exilio. E ficoo com dignidade e com respeito. 
· O Sr. Leonel Brizola foi um grande Govemador do· Rio 
GraDeie do SuL Há unanintidade nisso. E o Dr. Leonel Brizola 
sempre foi conhecido pela seriedade na coisa públíca. É um ho
mem extremamente honesto, sério e responsáveL Esse é o conceito 
que, unanimemente. ele tem no Rio Grande do SuL 

O Sr. Leonel Brizola casou-se com uma senhora milionária. 
irmã do Sr. João Goulart. Hoje. o Sr. Leonel Brizola tem _muito 
menos do que a herança que I)& Neuza llie deixou. Ele. Govema
d.or, pegou a fazenda, que em da sua esposa. fez reforma agrária 
em cima da fazenda de sua propriedade. Isso foi um fato célebre, 
importante e significativo na história do Rio Grande do Sul. Pegru 
a fazenda de sua propriedade e fez reforma agrána, dividiu as suas 
terras. No exílio, ele vendeu a fazenda que tinha no Rio Grande do 
Sul e comProU uri::aa i1o Uruguai. Lá estava numa fazenda singela 
trabalhando. De repente. foí obrigado a sair de Montevidéu. Nós. 
do Rio Grande do Sul, nos reunimos - e lembro-me até bo~. de 
uma reunião no escritório do Dr. Aja.dil de Lemos - fui ao Consu
lado do Uruguai, ao Consulado Americano. em Porto Alegre ... e ar
mou-se o esquema. arrumou-se o_ dinheiro, porque a saída era. ime
diata para que ele pudesse sair dos Estados Unidos. 
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Foi Governador do Rio. Não posso falar sobre o governo do 
Rio, porque não o acompanhei. Não posso en_crar na .intermediação 
do que foi ou do que nio foi o Governo do Rio. Agora. posso di
zer o seguime: também a mim não me soa non:nal. De repente, a 
Assembléia do Rio de Janeiro. que tem autonomia, que é uma As
sembléia de bem. constiOJída de homens ilustres, dignos, da qual 
nada tenho a me opor, mas, neste País, e nesse Estado. onde jã ti
vemos tantoS governadotes, como também em Minas Gerais, no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo, tantas questões~ tantas interr.:> 
gações e tantas dúvidas, de repente, não mais que de repente. se 
reúnem para recusar as contas do Sr. Leonel Brizola, para determi
nar que, por oito anos. ele seja inelegível, justamente ele que já fi. 
coo dez anos durante o exfiío. Não sei que contas são esSas, não as 
coobeço. não as acompanho, não estou aqui para dizer que os as
sessores do Sr. Leonel Brizola estejam ou não equivocados, em
dos, sei IA; quanto a isso nada tenho a dizer. O que tenho a dizer -
e o faço porque minha consciência me manda fazer ·_é que sinto 
que isso não repercu~ be.m. De repente, está soando çomo algo es
tranho. Dirijo-me ao meu (fuerido amigo, Líder e Presidente do 
PSDB, Arthur da Távola, com quem tivemos, ootem. um debate 
profundo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional · 
aliás pretendo, em cutta oportunidade, vir a esta triOOna tratardes
se assunto -. mas diz bem S. Ex-: ''N6s temos que cuidar com o 
'denuncismo' par.t não brincar coni a honra e nem com a dignida
de das pessoas". Diz bem o Sr. Arthur da Távola. Pergunto ao Sr. 
Arthur da Távola, do PSDB do Rio de Janeiro, que está na coorde
nação, cujo Governador daquele Estado. eu gosto. ad~. sou seu 
fã. acho-o uma grande pessoa- tentei, inclusive, que S. &.• viesse 
para o nosso Partido, e quase veio, só_ não ve_io por causa do Sr. 
Quércia -.que é um homem da i.ritimidaOe do Sr. Brizola. que vi
veram juntos, ontem. o tempo inteiro. de repente, um ato dessa na
tureza., onde a "criatura se vira contra o criador11

• Nio sei. O 
PMBD do Rio de Janeiro - quem sou eu para interferir no Pf\.IDB 
do Rio de Janeiro -, mas que está soando mal, isso está. O que o 
Lula está falando, o que o José Dirceu está falando. 

O Sr. Rom~n Tuma -Senador Pedro Simon,_ V. Ex•. me 
permite um apane?_ 

O SR. PEDRO SIMON · Daqui a pouco lhe concederei 
um aparte com o maior prazer, aliás o tempo é de V. Ex•. que teve 
a gentileza de me ceder. · · _ 

Tenho aqui manifestaçio feita ontem pelo Prefeito de Porto 
Alegre, Tarso GeD:ro, um homem de bem. Sou Um admirador des
se jovem. que está sendo um Prefeito competente. As idéias dele 
são uma análise desse mundo que mudou. pois não sabemos para 
onde vai cu não. Tenbo visto debates, pro'nuncíamentos e confe
Iências do Sr. Tarso Genro. que, pan mim. são análises profundas, 
onde S. Ex• mostra porque o radical, o revolucionário de ontem é 
uma pessoa que vê, S. Ex• mO&tra esse sentido. Vejam o que disse 
no Zero Hora de ontem: 

Acho que este é um assassinato político, que pode tirar Bri
zola por oito anos da vida política, e a posnna de não aprovar as 
,. 'll1ots. nJ verdade. não é um julgamento do Governo_ de Brizola, 
'":'" a lt'nt:.~.t iva de marginalizá-lo do processo político atual. 

"-•·n·,fttn que o Tarso. e todos sabemos da seriedade do Sr. 
l',tr.:.,, <.lennl. tilL J.lgo que me parece profundo. 

Nn jt)rnal de.>ntem. Mendes Ribeiro. que foi Deputado Fe
. kr;tl, ,'oncnrrcu na Convenção com o Britto e perdeu: ficou ma
~·'>"Hin. e praticamente retirou-se do PMDB. figura respeitada e 
,''J'-trc d.J. ('Xllitica e de tradição. Mendes Ribeiro era Vereador e 
:rPmsL~ P<'líttco em Porto Alegre~ Em uma ocasião, ele estava em 
1 • ·mln>.;;, trnnsmitindo uma partida de futebol enlre Brasil e Porru
.~·~tJ. na c~Tfla. do Mundo. quando. se não me engano, nós perde-

_ m~'" fX'r dr)tS ou três a zero - ._no intervalo, isso em 1966, deram 
uma notícia urgente para comunicar a cassação do Deputado Cân
dldn Norberto, grande e ilustre Parlamentar, um dos mais brilhan
le<> do Rú~ Grande do Sul, e ele. que era Vereador em Porto Ale
gre. por telefone, dizia: "Quero comunicar à Presidência da Câma
ra de P<.nto Alegre que, neste momento, estou renunciando ao meu 
mandato em solidariedade a Cândido Norbert.o." Ele diz na sua 
Coluna. no Correio-do Povo: - - - -

"O Brasil é tido como o campeão mundial da cor
rupç-ão. Passar pela vida pibüca e sall" ileso, sem que o 
ruais férreo e ousado inimigo possa apontar um ato me
Dos sério, é prova de fogo. da qual poucos se saem bem. 
Brizola passou por muitas. No Governo do Rio Grande 
do Sul, duas vezes oo ·Rio de Janeiro, nunca levantaram 
nada contra a sua honorabilidade. Não tiveram como. 
Agora, aí está a pendenga de aprovarem ou não suas 
contas. Pura jogada política. Nojenta, por sinal." 

Concedo o aparte ao nobre Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romeu Toma- Agradeço a V. Ex• pelo aparte. QueR 

r~' apenas cumprimentar V. Ex• pela oportunidade do seu pronun
áunenro. Digo isso porque, ontem. em conversa com o Deputado 
Miro Te1xeira. Líder do PDT. na Câmara. perguntei a: S. &• se alR 
~um l.ios Senadores do seu Partido faria um pronuociamento- il res
f,eitn deste assunto. S. Ex• informou-me, e eu gostaria de passar 
essa mfClrma<;,·ão a V. Ex• . já que V. Ex_• fez referência às contas 
do ex·De-putado Leonel Brizola, que elas já foram aprovadas pelo 
Tribunal de Contas· repito- , segundo ioiormações do Deputado 

-l\.tiro TeL'\eira. 
O SR. PEDRO SIMON. Que eu confirmo. Foram aprova-

das. 
O Sr. Romeu Tuma - É importante esse fato. Mas ontem 

V. Ex a - e V. Ex\. fez a referência . e o Senador Arthur da Távola 
tiveram um debate muito importante parn n6s que iniciamos a nos
sa vida polítiCa nesta Casa sobre a ética que deve nortear a ativ_ida
de dos Parlamentares, não como um fim mas como uma normali
dade dentto _da vida. pública. Cumprimento V. Ex•. Tive algumas 
d!s<.ussões com o Governador Leonel Brizola na mioha função de 
delegado sobre problema ~ segurança. mas sempre com respeito~ 
e com um carinho especial do Governador para comigo, com a mi
nha função. e sempre tentando orientar para que a população do 
Ríci de Janeiro tivesse realmente uma segurança eficaz. Cumpri
mento V. Ex• pelo pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON . Muito obrigado pela importância 
do aparte de V. Ex•. E veja a biografia de quem deu o aparte: uma 
pessoa que, pela responsabilidade dos cargos que exerceu, diz que 
teve divergência mas que reconhece a dignídade. Parece-me que o 
depoimento do ilustre Senador é muito importante. 

Eu tive. ao longo do tempo, divergências com o Dr. Brizola, 
lá no PTB. ele Governador e eu da Ala Jovem, eu guri, eu era da 
Turma do Pasqualiní. Eu era das pessoas que defendiam o proble
ma de idéias. de conteúdo e tinha os que defendiam os líderes de 
massa. que eram os defensores do Briz.ola. Nós perdemos. Brizola 
subiu. A turma dos ideólogos praticamente ficru quase que - eu 
diria - à margem . 

Adiante, o Dr. Brizola com o Sr. João Goulart tiveram di
vergênciaS. eu já Dep~tado Estadual. o Jango PreSidente da ~epú
blica e o Brizola defendendo a tese de o PTB do Rio Grande do 
Sul romper com Jango, porque este estava se afastando das linhas 
que o Partido defendia. Fui contra. Vim aqui inclusive fazer uma 
intermediação entre o PTB gaúcbo e o Presidente João Goulart no 
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sentido de não haver o rompimento. argumentando que não pode
ríamos tomar uma atitude daquela narureza, pois se o PTB rom
pesse, àquela épcx:-a. com o Presidente da República era o mesmo 
que' determinar a queda do Dr. Jango. Fiquei do lado do Dr. João 
Goulart naquela ocasião. 

Posteriormente, no exílio, quaudo se falou em guerrilhas, na 
presidência do MDB do Rio Grande do Sul. fiquei contra. Não en
tramos nessa. porque eu defendia não ser essa a saída. Se desse 
certo, seria uma guerra civil neste País. Pcxque se o movimento 
desse certo e tivéssemos chance de deiiUbar o governo, viriam os 
marioes americanos. baixariam em São Domingos e o que eles 
não fariam no Brasil! 

Mais adiante, em 1970, o Dr. Brizola defendeu o voto em 
bra.nco·e nós. do Rio Grande do Sul. fomos contra; defender a ex
tinção do MDB e nós fomos contra. V tio e crioo um novo partido. 
Nós ficamos no MDB. Nem por isso deixamos de reconhecer que 
em tcxlos esses atos havia patriotismo, dignídade. presença e hon-
radez do Sr. Leonel Brizola., · 

Pode~se dele divergir, mas não se pode negar que ele tenha 
passado a vida inteira dedicado à paixão pela causa politica. Ele 
nunca se interesSoo por dinheiro, por neg6cíos, por isso ou JX>r 
aquilo. Cooversú riillhares de horas com o Dr. Brizola e não me 
lembro de ele ter falado alguma vez em negócios dele. do filho ou 
de quem que quer seja. Isto todo mundo sabe. 

Nesta bom. em que estamos' fazendo uma reabertura. meu 
querido Presidente Arthur da Távola, - V. Ex• diz com tanta razão 
- onde há tantos'' denuncismos" - de certa forma eu vou pensar, 
porque como diz o meu companheiro Arthur da Távola. muitas ve
zes as pessoas ocupam o debate e falam em ética para aparecer nos 
jornais - neSSa: altura, peço ao meu amigo Artbur da Távola, lá, ao 
PSDB do Rio, e peço ao ilu~ Deputado Federal do PMDB. que 
sofreu. e mu1t2s vezes até in)lstiçado, massacrado quando Gover
nador do Estado do Rio de Janeiro, que é hoje o Deputado Moreira 
Franco: que fale com os Deputados do PMDB. 

Não esEOU interferindo, não tenho autoridade para interferir,
não conheço os fatos. mas a repercussão é uma só: visam atingir o 
cidadão Leonel Brizola. e não o Governo do Sr. Leonel Brizola. 

O Sr. Jeffersoo Peres - Senador Pedro Simon, V: Ex• me 
permite um aparte? . 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior Prazer, nobre Se- . 
nador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Peres- Senador Pedro Simon, o que me 
incomoda. neste País, é que não vivemos, na verdade, um Estado 
de Direito. As decisões são tomadas em funÇão de questões pes
soais ou partídárias. V. Ex• disse que Governadores anteriores, 
cem contas irregulares, tiveram aprovação das mesmas pela As
sembléia. Agora vem o Sr. Leonel Brizola, que estA sob ameaça de 
vê-las rejeitadas. Estão ern.dos os que aprovaram as contas dos 
Governadores anteriores. por questões subalternas, mas me permi
ta, estarão errados os que aprovan:m as do Sr. Loonel Brizola se 
irregulares estiverem. pelo passado, pela história do -Sr. Leonel 
Brizola. lrregu laridade de conta não quer -dizer necessariamente 
improbidade_do Governante. Pode haver uma série de irregularida
des que lesaram o patrimônio público por desídia. por negligência, 
por incompeiência adoiinistrativa. Eu, se fosse Deputado por 20 
anos, na Guanabara. teria rejeitado as contas do Sr. Cbagas-Frei
tas. do Sr. Moreíra Franco e agora do Sr. l~OOnel Brizola. Por que 
não? As decisões deveriam ser impessoais. Aplique-se a lei, seja 
quem for. Neste panicul.ar. permita-me divergir de V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON- Foi muito importante o aparte de 
V. Ex•. Quero dizer que estou iotegral.mente dentro do aparte de 
V. Ex_•, e acbo que V. Ex & tem o direito de me dar o aparte. V, Ex• 

foí muito elegante, ?JÍS podia ter idÕ além e cobrado de mim: 
Como é que V. Ex•. que tem tantas decisões, que fala tanto, nesse 
momento está na Tribuna? V. Ex• tem razão. 

Agora, defendo a tese de que temos que moralizar. O 
Brasil boje é considerado no mundo campeão da corrupção. V. 
Ex• deve ter lido que os jornais fizeram um levantamento do 
mundo inteirO~ País que tem mais com.Jpção no mundo: Brasil. 
Temos que lutar para mudar isso. Estamos lutando para mu
dar. V. Ex• tem toda a razão. Deveria ser a rotina rejeitar 
quando deve rejeitar. O que quero-dizer para V. Ex& é que ao 
longo da história aprovaram sempre. Então, temos que tomar 
uma decisão, fazer uma regra. fazer- daqui para adiante; mu
dar, fazer uma disposição que seja assim. Mas não de repen
te, e não é pelo que está dizendo V. Ex•. por um ato político 
querer pegar o Dr. Brizola. 

V ou mais além do que V. Ex• disse. Está tão complicada 
a vida pública: ato, lei de licitação. e não sei mais o quê. que 
daqui a pouco pegam a pessoa sem que ela saiba por que, a pes
soa está envolvida e não tem idéia do motivo. Concordo com 
V. Ex•. Agora, no caso do Dr. Leonel Brizola. o que se ~nte é 
que querem pegar o Dr. Leonel Brizola. E não de repente. por
que V. Ex• podia dizer: "Não, espere um pouco, Senador Pedro 
Simon; se até agora erraram. aprovaram quando deveriam rejeitar, 
agora que querem acertar o senhor está fazendo isso?" Fora isso e 
eu coo.cordo com V. Ex•. Se de repeDle a Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro. rum exemplo para o Brasil inteiro, mudou, a 
partir de agora vai ser diferente, e -está Con:ieçanôo, aí eu concordo 
~V. Ex•. 

Não é isso o que sentimos. O que sentimos é que agOra a 
Assembléia do Rio de Janeiro. que sempre liberou, agora quer pe
gar o Dr. Brizola. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Permite-me V. Ex•umapar-
te'?_ 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, oobre Se
nador. 

O Sr.-R.onaldo Curiha Lima- Em primeiro lugar, louvo V. 
Ex& pela op:>rDJnidade e pela linha de raciocínio que preside esse 
proounc~amento. A exemplo de V. Ex•, eu também sou um ad- • 
m.irador do político Leonel Briz-ola. Já fui seu seguidor. Lemw 
bro-me de que iniciei os passos políticos na mesma liDha de 
pensamento político e ideol6gico do Sr. Leonel Brizola. Até me 
lembro de que. no ardor de minha juventude. quando ele co
mandava a Campanha da Legalidade, em 1961, eu ali estava 
para aplaudi-lo e para seguir seus passos. Louvo, por isso-mes
mo, o comportamento político de Leonel Brizola. e acho que. 
como diz V. Ex •. ao longo de toda sua história, bonita história. 
não se lhe apontam deslizes morais. Entendo que ele faz políti
ca como sacerdócio. e não como negócio. E se pode combatê-lo 
politicamente, ideologicamente, mas não mediante determina
dos tipos de processos que amesquinham a vida pública; não 
seria por meio de uma cassação. por essa forma impedindo-o 
de continuar a se projetar na vída pública, que seria atíngido 
esse objetivo. Aplaudo V. Ex\ manifesto a minha solidariedade 
ao seu pronunciamento e ao próprio ex-Governador Leonel Bri
zola. A despeito das nossas d.ivergêocías políticas atuais. não 
poSsO deixar de reconhecer os seus méritoS e proClitinar a gfânde 
admiração que te oh o por aquele ilustre homem público. Muito Ob
rigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Desta tribuna. faço um apelo ao 
Senador Artur da Távola e ao Deputado Moreira Franco, para que 
analisem essa questão. S. Ex-s estão aqui em Brasília, não no Rio 
de Janeiro. no centro do debate e da discussão, oDeie sabemos que 
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a paixão existe. Aqui. com a tranqililiâade. a serenidade necessá~ 
ria. S. Ex 's têm condições de fazer essa análise. 

O Sr.Josaphat Marinho. Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON. Ouço V. Ex'. 
O Sr. Josapbat Mariubo. Senado< Pedro Simoo, somente 

conheci o Sr. Leonel Brizola quando ele no exílio, indo a Monte
vidéu; embora nunca estivesse politicameD.te ~inculado à- sua 
orientação, julguei que era do meu dever de parlamentar fazer-lhe 
uma visita. como. em siruação id&tica, fiz ao Sr. Joio Goulart. na
quela cidade. Fora dai. somente vim a ter conta1o com o Sr. Leonel 
Briwla quando ele, retornando ao Brasil, deu-me a homa de uma 
visita e, depois, quando da fonnaçio do novo PTB, em que manti
vemos longas conversas pua um caminho COmliiL Quero declarar 
a V. Ex• e ao Senado a impressio pessoal que tive nesses encon
tros, do homem pnho, do homem sério • com:~nti.-aliás, a 
infOllllllÇÕeS colhidas não apeiW nas noticias gerais da impr-ensa, 
como pela pala.vm de eminertes adversários dele no próprio Rio 
Grande do SuL A por-disso •• tudo quanto se oolhe daS observações 
gerais da politica brasileira é que o Sr. I...eoDel"l:friZola nem sempre 
tem posição politicamente a mais adequada, mas. invariavelmente, 
é considerado um homem hcoesto. ~ fazer essa decl.araçio 
em conobonoçio ~discurso de V. Ex', no sentido de que as di· 
vergê.ocias pOlíticas-Dia sejam tio ex~madl.s a ponto de se querer 
eDOCioar a vida pessoal e pública dos homens que na política vi
vem. Precisamos atentar muito nisto. pCmando, inchiS:ive, no dia 
de amanhã. No caso, parece-me que V. Ex• confmnou que o Tri
bunal de Contas do Estado aprovou as COi:ltas do Sr. Leonel Brizo
la. 

O SR. PEDRO SIMON· Aprovoo. -
O Sr. Josaphat MariDho - É extn:mamente eS!IaDhável 

que. aprovadas essas contas pelo Tribunal de Contas, venham a ser 
cootestadas, legitimamente, pela ASsembi6ia Legislitiva.. Somos 
todos políticos e sabemos que, no Parlamento brasileiro como nas 
Assembléias Legislativas, as contas govemamentais nio são devi
damente am•lisadas Por isso mesmo, cresce a estmDbeza da tenta
tiva de n>eusa de aprovação das oontas do Sr. Leonel Briwla, Dllm 

instante como esse, na Assemhl6ia Legislativa do Rio de Janeiro. 
O SR. PEDRO SIMON . Foi muito importulle o aparte de 

V.Ex•. . 
Sr. Presidente, vou encerrar meu discurso,· apenas com cilas 

referências, se V. Ex• me pemõ.tir. Sou assiin. Quero-di.zerao meu 
amigo, Seiuidor Artur da Távola, que nio gostO de brincar com a 
homa de ninguém; aponto fatoa. 

É com alegria que venho aqui mandar ô meu abm.ço ao ami
go Hargreaves. que teve muita categoria para sair desse filo. En
volvido no negócio. publicadas as noticias, disse: eu caio forn. _ 

Espero que, agora, o SODbor Fernando Henrique dê uma 
orientação aos seus subordi.oados, porque dilas pessoas saíram. 
mas não se sabe qual a orientação do Governo coi:n ~laçio a: -man
ter-se o escritório fora da atividade que se está exeroendo. 

Sr- I'Iesídente, fui Deputado e Lfder da oposiçio. Para que 
o Sr. Petaccl!i B=ellos fosse Govemador do Rio Gmnde do Sul, 
em eleição indireta, cassamm oito Deputados dos antigos PTB e 
MDB . oito! 1lDI:umX:JS, então. trinta e dois parlamentares. e a Are
na vinte e três~ cassaram tantos quantos necessários para que o Sr. 
Peracchi se elegesse Governada:- com vinte e trés votos. 

Apareceu um escândalo, a chamada Fazenda Santa Rita. e 
quiseram envolver o Coronel Peracchi Barcellos, Gove:rnadcr do 
Rio Grande do Sul. Eu, que participava do inquérito, fui para a tri
buna e disse: não admito que se meXa com a honra cio Sr. Perac
chi, que é homem-de bem. é homem sério, é homem humilde, é 
homem digno. Não há nada contra ele. Se as coisas aconteceram, 

foram à sua revelia. E ele, emocionado. com lágrimas nos-Onl.os, 
fez a mim uma visita, para agradecer-me. E eu era Líder- opo5iC:i.o
nista. no auge da repressão. Mas não admiti que se brincasse com 
a dignidade de um homem que eu sabia que em sério - e que o era 
- • o Coronel Peracchi. Governador do Rio Gnmde do SuL embora 
eleito de uma mane~_ cruel. com a QLSSaçáo de oito parlamenta-
res. 

Sr. Presidente, muitos pensam que o Dr. Brizola deve en
cerrar sua vida pública voltando a sua teiia e se_ candidatando ao 
cargo de Senador pelo Rio Grimde do SuL Soo caDdidalo ao m ... 
mo cargo. É claro que não gostaria de uma disputa com o Dr. Bri
zola. mas, se ele for canclidato. isso selá uma boma pua mim. Se
ria dramático e cruel ele não poder ser candidato pcxque lhe tim
ram os direitos p:>líticos-, de uma maneira cruel. injusta e iDcom-
preensíve.l. __ _ 

Creio que o Senado., a Casa que ~seota. a Fodcnçio, 
onde estão as pessoas <iue têm maiS serenidade, mais ~gica.. mais 
tranqüilidade, pode fazer chegar ao Rio de Janeiro a id&a no Seo.ti
do de se votar com mais grandeza e com menos que:Rôes pessoais. 

O Sr. Eduardo Supllcy · Senador Pedro Simoo, permÍlC· 
me V. Ex• um aparte? 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) · Seoador Eduardo 
Suplicy. o tempo do Seoador Pedro Simoo já se encontra esaotado 
em mais de nove minutos. 

O Sr- Eduardo Supllcy · Nesse caso, Sr. I'Iesidente, gosta· 
ria apenas dC dizer que estou solidário com -o prommciamento do 
Senador Pedro Simon e que cx:ncordo com a avaliaçio que faz do 
Governador Leonel BrizD!a. 

O SR. PEDRO SIMON • Muito obrigado, Sr. Presidente. 

- Duiiiizri o aucurso áo Sr. Pedro Simon, o Sr. Jef
ferson P"es, deixa a cadeira da presidéncia, que i ocu· 
pada pelo Sr. Bello Parga. 

_ Durank o discur.JQ do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Belk> Parga, deixa a cadeira da presidên:ia, que l Oc~t-
pada pelo Sr. José Sarney, Presidmle. . 

O SR. PRESIDÉNTE (José Samey) ·Sole a mesa, Proie
to que será lido pelo Sr. 1° SeCretário em oxelcicio. Senador Bollo 
Parga. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'260,DE 1995 

Dá nova ~'<dação aos arts. 163, 165 e 167 do 
DecretC>-Leln' 2JI48. de 7 de dezembro de 1li40- C6-
digo Penal, e d4 ontras provldmd-. 

O Congresso Nacional decteta: 
Art. 1' Os arts. 163, 16S e 167 do J:locmo.l..ei n' 2.848, de 

7 de dezembro de 1940, passam a vigcnr com a seguinte redaçio: 

''Art. 163. Destruir. inutilizar, ddori<rar ai cons
put:t:ar ooisa alheia: 

Pena- ·---··-----·-------·-~-·-
Parágrafo único. Se o crime é cometido: 

V - oom o emprego de qualquer tipo de tinta, pi. 
che, ou produto semelhante; 

VI- de maneira furtiva ou dissimulada. 
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Peoa -····-··"··-··-··-·-··-··------··---··---

Art. 165. Destruir, inutilizar, deteriorar ou coos
purcar coisa tomblda pela autoridade competenl.e em 
virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. 

Pena-····-··-··---·-·-·-··--··-··-··-··-··---··-
Art. 167. Nos casos do c:aput do ort. 163 e do art. 

164 somente se JXOCCde mediante queixa; e dos nos ·
N, V e VI do panlgrafo do art. 163. medisnte re~ 
sentaçio. '' 

Art. zo Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3° Revogam-se as disposições em cootrário. 

Justlllcação 

A sociedade está perplexa., e~ ante o fenômeno da 
pichação, que vem-se agravando, haja. viSla a agressividade da 
cooduta e os prejuizos cada vez mais elevados imPQStOS ao Poder 
Público e aos particu!lln:s. • 

com ootras garantias oonstítucíonais, pricipalmente com a que ga
rante o direito à propriedade (inc. XXII. art. 5°, CF). Demais disso, 
vale observar que o Código Civil ao disciplinar o uso e a diSposi
ção do bem objeto do domínio, dispõe que ambos obedecem crité
rio exclusivo de seu proprietário (art. 527); assim. para qualquer 
atividade em propriedade pública ou particular, exige-se expressa 
autorização do proprietário. -----

Isto posto. cooclamamos os ilustres pares pma aprovação 
do presenr.e projeto. que rrocura buscar a solução para o triste pai
nel conhecido de todos que babítam as grandes cidades. onde a pi
chação afronta cada vez mais o direito coDStiDJcional da proprieda
de. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995.- Senado< Ro
meu_Tuma. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Dificilmente se eDCODttart alguma cidade que ainda não te- Art 163. Destruir. inutilizar ou deteriorar coisa. alheia: 
nha sofrido a açio vancWica dos chamados ''pichadorea". Por toda Pena- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) mCses, ou multa:. 
parte deparamo-nos com ediffcios póblicos e privados, momimcn- Parágrafo único. Se o crime é cometido: 
tos, ou o1:ras de artes axquítetônicas (viadutos, pomes etc.) eno- I - com violência à pessoa ou grave ameaça.; 
doados, muitas vezes~ pcx inscriÇões obscenas. II- com emprego de substância inflamável oo explosiva.. se 

A JXOteçio legal, coostanle do Código Penal, ao patrimll<>io o fato não constillli crime mais grave; 
p!blico, no caso de dano, 6 satisfatória (art. 163, porigrafo único, ID- contra o património da União, Estado, Municlpio, em-
inci3o ID), po<quanto a IIÇio penal 6 p!blica incondiciouada (ort. presa concessionária de serviçoo públicos ou sociedade de econo-
167). Por6m, na hipótue de dano ao patrimôoio particular (capai mia mista; 
do art. 163 e seu pelágrafo único, IV) a IIÇio só se procede me- - N - por motivo egeístico ou com prejiízo considenlvel 
<liame queixa (ort. 167). On, 6 sabido que os partirulares não se para a vítimi 
dispõem a somar ao dano sofrido oo cuSIOs da IIÇio penal. Pena - detenção, de 6 (seís) meses a 3 (ttês) anos, e multa, 

Demais disso, a cooduta da pichiiÇio nio "" IICODloda con- al6m da pena correspoodante ã violência. 
fe<tavelmenle no tipo penal vigenle doo arta. 163, seu panlgrafo Art. 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade 
único, e 165 do C6di.go Pcml. Os verbos destruir, lnutllbar, de- alheia, sem consentimeoto de quem de direito, desde que do falO 
1..-iorar silo configuradcaa do crime de dano. Entende a melhor resulte prejuízn: 
doutrina, no caso dil. pichação, o que ocorre 6 a conspurcaçio, que Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 6(seís) meses, ou 
não ae confunde com a deterionção, desde que não afete a subo- multa. · 
thcia da coisa. Conapurcar significa sujor, macular, nqdoar (-) Art. 165. Destruir, inntil.izar ou deteriorar coisa toinbada 
(grifamos). pela autoridade competente em virtude de valor artlstico, arqueo._ 

A jurisp:ud&lcia tem decidido neue sentido: lógico ou histõrico: -
"A picbação de mt1ro1 e paredes não a1t<n. a snbst!ncia da Pena- detenção. de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e nmlta. 

coisa, oem ptejlclica sua utilidade, e, per isso.· em princípio. não 
coostillli nenhum crime patrimouial" (1' .A. Crim. SP 2-ll-90). "0 
crime de dano nio se CODSUma se a substlncia ou a utilidade da 
coisa permanecerem indene&, embora sua aparincia possa resultar 
conspnrcada" (TA Crim 28-3-78). 

VerifiCO-se, por conseguimo, que a picbaçio 6 atualmen<e 
uma conduta penalmente allpica. Faz.-ae nccesatrio ampliar a tipi- -
fu:açio, pam que os malfeitaes nio fJquem im;ltnea. valendo-se 
do poltlllado jurldico: mDum crlmen, nnla poeaa slae pnoen 
legc. 

Com a devida cautela pam que o Botado não invada a priva
cidade das pessou. e inviabilize a efetividade do apcelhamcuto 
policial e jucliciário, a Fn>oente pi'opOOia manb!m a IIÇio penal pri
vada para o tipo simples do att. 163 do Código Penal; e preceima a 
açio penal plblica condiciooada à -!UÇio. para os segeintes 
casco: crime cometido ''p<r mctivo egoístico ou com preju!w con
sidelivel pua a vitima" (iDe. IV), "com o emprego de qualquer 
tipo de tinta. piche, ou produ10 semeDllláe", cu "de maneira furti.
va w dissimJ.lada." (iDcisos V o VI propo1tol). 

A presente propooiçio vem limitar a açio doo picbadores 
em sua livre manifestaçio do penvmento. A liberdade pública e 
todas as liberdades nio podem ser ex=idas sem limites, attitando 

'"''"''"''''"'"''"'"'"'!''"'~'"''"'""'"'"u'oooooo-•••oo•-"""'"'""~-··-••-"-"_"_u_••--··-

Art. 167. Nos casos do ait. 163, do n• N do sen panlgrafo e 
do art. 164, somente se procede mediame queixa. 

(À Comissão de ConstiJuiçiio, Justiça e Ciilada
ni.a- decisão terminatiwl.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - O Projeeo será pu-
blicado e remetido à comissão competeDle. -

Sobre a mesa, proposta de emenda à Const.illlição que senl 
lida pel9 Sr. 1° Secretário em exercício. Senador BeUo Parga. 

E lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSI'ITUIÇÃO 
N" 54, DE 1995 

Dá oova redação ao § zo do art. 102 da COnsti. 
tuição Federal. 

As Mesas dil. Cimara doo Deputados e do Senado Federal, 
nA forma do art. 60, § 3° da Const.ituiçio Federal, promulgam a se
guinte Emenda ao texto constituciOnal 

Artigo único. O § 2" do art. 102 da Const.illliçãc Federal 
passa a vigmar C0ID a seguinte redação: 
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"Art. 102. ·····-··-··-·--·-·-·--··-----

§ 2" As decisões defmitivas de mmto. JrOferidu 
pelo Supremo Tribunal Federal. após sumuladas. produ
zirão eficácia contra. todos e efeitO vincUlante, ~tiva
meote aos demais Ót'gã06 do Poder Judiciário e ao Pcder 
Executivo. ----

Justi6cação 

A medida pre"'nde dar um seotido unifonne A ptestoçio ju
risdicional no país à ~ineâida em que as decisões da mais alia Corte 
de Justiça do Pais são de obedi8ncia compulsória pelos aplicadces 
da lei no Pcxler Executivo e pelos demais órgios da magistratura 
naciooal. seja em grau singular ou trib.mal. 

Também é do sentido da. emonda que o efeito vinrulame em 
sendo adotado, evitait decisões difem:1tes sobre demendn id&!nti
cas já decididas no siF em grau defmitivo. 

O STF é, entre as Cortes ConstituCíooais de todo o IIIUildo, 
talvez a mais demandada. chegando a examinar om:a de 25 mil 
processos por 8DO, o que esgota sua capacidade atrasando oc fei
to&. Em algumas Cortes, como a dos EUA,Jui-8!-_~ __ J?C?f mo oo 
máximo 500 processos. ~ 

Evita-se com adoçio do efeito vinculante, trmstomos como 
o caso dos 147% dos aposenlados, que t<>Cebeu decVJõcs difenm
tes. mesmo após o STF ter-se pronunciaOO some o cuo. 

Também no Poder Executivo às ações adminislrativu em
perram direitoS levando-os as ações judiciais quando .i' há usenla
da e paáfica jurisJXUdência sol:n:e a matéria em <p.~Cido: - --

0 efeito -vinculante- toma a decisão rei'lel'lda c sumulada 
"uma noc:na com plenos efeitos suscetfvel de mu~ ou pcnnkl o 
próprio STF ou através de lei. 

Ao altemr a rodaçio do § z• do art. 102 a propoota. ora 
ap:esenta.da, dá maior am.plirude ao efeito vincula.nr:e. boje !atrito 
aos casoo de ação direla de oonstimcioD.alidade. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995.- Roaaldo Cu
Ilha Lima - Ramez Tebet- José lgnáclo Fa-rdra- Sebootiio 
Rocha - Ney Suassuna - José Blanoo - Antônio Cuioc v.-. 
dares- Vilson Kleinübing- José AgripiDo- Genoo Camala
Genldo Melo - Humberto Lo=a - Osmar Diu - Roberto 
Frdre - Pedro Simon - João Rocha - Lc:omar Quintaailha -
Romeu Tuma - Caslldo Moldaner - Gollhenae Palmeira -
Edirou Lobão - V afmir Campdo - Carlos Patrocínio - Joio 
França- Nabor Júnior- Belo Parga- Carlos Bc:tA:tta- Dez-. 
oardo Cabral 

(A Comir.siio d~ ConstituiÇão, Jwtiçd e Cidada
nia.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samoy) • A -mía eott IUjoi
t.a a disposições especlfiCU coostant.a do Regimento Intmno. 

Irá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani.L 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Eogotado o U>mpo 

destinado ao Expcdien"'. 
Passa-se à. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJIITO DEl.ElDA CÂMARA N" 100. DE 1995 

(Em regime de urg&lcia., D08 termos do 
art. 336, "b", do Regimenlo lnt.mo) 

Discussão, em turno únicõ, do Projeto de Lei da C.tniara n° 
100; de 1995 (n• 373/95, na Cass de origem), que autoriza o par~ 
cela.mento do recolhimento de contribuições previdenciárias devi· 
das pelos empregadores em geral, na forma que especifica. _e de-
termina outras providências. · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assoo
tos Sociais) 

A Presidência eSclarece ao Plenário que fOram ofeiecidas 
duas emendas à proposição, perante a Comissão de Assuntos So-
ciais. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1° S"""OCrctá· 
rio em exercício, Senador BellõParga. 

São lidas as seguintes: 

São as seguintes as emendas recebidas: 

EMENDA N" 1-PLEN 

Inclua-se. _como art. ZO, o dispositivo abaixo, renumerando
se o atual art. 2° e os seguintes: 

11Art. 2° São anistiados dos débitos vencidos às 
Santa Casas de Miseric6rdia. que tenham mais de l 00 
(cem) anos de existência". 

Justi6eação 

As Santa Casas de Misericórdia. em todo O País. enf~ttam 
sérias dificuldades- fma.nceiras, senOO que n:luitas eStão ánieaÇa.das 
de paralisar as atividades. 

A presente emenda objetiva ateiBlar a situação critica. pelo 
- -menos daquelas instiOJições centenárias. desonerando-as de débi

tos com o Instituto Nacional do Seguro Social Adota-se tal provi
dência na certeza de que a representação social dos recursos sob 
anistia será a mesma, sejam eles aplicados pelo Ministério da Pre
vidência. sejam eles utilizados pelas Santas Casas. 

Saia das Sessões. 15 de sete;ru,., de 1995.- DeDo Parga. 

EMENDA N" 2-PLEN 

Alterar o parágrafo 6• do Art. !" 

§ 6° Aplica-se. no que couber, o disposto no Pa-· 
rágrafo 8Ilterior, aos clubes de futebol proflSSional, e às 
entidades de assistência social que atendam os requisitos 
estabelecidos nos incisos m e v do arL 55 da Lei 0° 

8.212. de 24 de }llbo de 1991. 

Justiftcação 

Pretendemos incluir os clubes de fu"'bol profissioDal entre 
os beneficiários do pa.rcela.mento do recolhimento de contribuiçõ
es previdenciárias devido pelOS eoipregadotes em geral. O que nos 
move é o conhecimento da real situação fl.WI.IlCeir.L dos clubes em 
todo o Brasil. Este benefício iiá. contrib:.lir para dimJJmini iriadim
plência e regularizar a simação dos clubes diaote do !NSS. 

Sala das Sessões, 31 de set.mbro de 1995.- Senador Cou· 
linho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Designo o nolre Se
nador Lúcio Alcântara para proferir parecer. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, S:n e Srs. Senadores, na verdade, este 
projeto encontrava-se na paula da Comíssio de Assuntos Sociais 
ontem. Já havia oferecido o- meu parecer que, por força de xequeri
mento. _vem ao plenário, em regime de urg&.cia.. 

E de autoria do ilustre Deputado Inocêncio de Oliveira o 
projeto-de lei que ora é submetido à apreciação desta Comissão. 
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T:tatawse de iniciativa no sentido de possibilitar, excepcionalmente, 
o parcelamento dos débitos n:f~ntes a contribuições previdenciá
rias,.relativos a competências anteriores a 1° de agosto de 1995, 
incluídos os deveOOres que já tenham fiiDl.Ado acordo com a Previ
dência SociaL Sio beneficiados os empregadores em geral. Esta
dos. Distrito Federal Muniápios, entidades de assistência social, 
cooperativas agrlcolas, etc. Também p:xiem se beneficiar os con
tribuintes trabalhadores autónomos e assalariados demiHdos e, 
posteriormente, readmitidos. :&tes podem regularizar sua situação 
junto à Previdéncia Social referente ao pericxlo de desemprego. 
com parcelamento, nos t.enuos da. proposição (a.rts. 2° e 3"). 

Inicialmeote somente as empresas concessiooárias de servi
ço público constavam como favorecidas. Os efeitos do Real, desde 
o início, foram citados como justificaçõ.o do projeto; "O Plaoo 
Real, ao procurar estabilizar a econcxnia e acabar com a inflação. 
obrigou as empresas a reformularem toda sua sistemática de achni
nisnação de negõéiOs, dentro de uma nova ética empresarial". O 
autor também revela a existência de uma teo.d&lcia: ''Recentes di
plomas, anteriores ao Piano. têm procurado permitir ã rearrumação 
da Previdéncia Social, cnlmjmmdo agora com a remessa, ao Con
gresso Nacional, dos Projetas de Emenda Constituciooal e de Lei 
que permitido o &.perfei~Dlo da ablãllegíslação11

• 

, Com o apcnsamento do Projeto de Lei da Câmara D0 548, 
de 1995. do nobre Depucado Fernando Gonç.Uves, passaram a fi. 
gurar como possíveis beneficiários os e~gadores em gemi. Ou
tros dispositivOs foram acrescentados, mediante emenda, amplian
do ainda mais a abnng&.cia da autori..zaçAo de parcelamento. 

O prazo pn:visto, na versio fmal, é de at6 96 (noventa e 
seis) meses para o pagamento das parcelas. exceto para o recolhi
mento de contriooições desoonladas de segurados empregados e 
d05 trabalhado= avulsos. caso em que o J;OZO é de 12 (doze) meses. 

No tocante às multas. o texto traz tedução de 50% de seu 
montante para as emprosas em gei1ll e isenção total para Estados, 
Distrito Federal e Municípios:-A redução de multa também está 
prevista para as hipóteses de pagamento à vista de ~bitos parcela
dos ou não. Tam.b6m os assalariados readmitidos e os trabalhado
res autónomos podem ser favorecidos com a isenção de multa, as
sim como as cooperativas agricolas e as entidades beneficentes, oo 
caso de contril:uições descontadas dos empregados e trabàlhadores 
avulsos e não recolhidas. • 

O§ 3° do art. 1° traz expressa previsão de. que os acionistas 
coo.trol.adotes e os diretores das eiDpl'eS8S devem responder como 
fwl=s. quanto ao "inadimplemento das obrigações nele assumi· 
das, por dolo w culpe., ou em caso de insol~ência ru extinção da 
pessoa jurídica". No § 8° do mesmo artigo, determiDa-se a rescisão 
automática do pan;elamento "em caso de inadimplemento de qual. 
quer pom:ela ou falia de pagamenro de comriooições devidas. =· 
tabelecendo-se a multa em seu pen:entnal máximo e ficanOO o 
INSS obrigado. de oficio, a proceder à execução do saldo devedor 
em até 90 (ooventa) dias". 

As parcelas fRVÍStas no parcelamento dos d&itos dos em
pregadcm:s aio poderio ser i.nferiaes a 300 (tre,.,ntas) UFIR (§ 9" 
do art. 1"). 

Constam também do projero pequenas alteriçlles nas Leis 
n"s 8.212 e 8.2!3, de 24 de julho de 1991, tendeoles a oonigir enos 
decarenles da publicaçiio da Lei n• 9.032. de 28 de alril de 1995. Es
tas COJl"'eÇÕeS compõem os artigos 4° e S' do texto em análise. 

Na Casa de oril!"m. fmalmente, foi aprovada a proposição 
em ~gime de urgência, com expn:ssiva votação. 

Na Comissio foram =ebidas duas propostJlS de emenda ao 
texto. A primeira, do Seoada Bello Parga, prevS a anistia dos dé
bitos vencidos das Santas Casas de Misericórdia que tenham mais 
de 100 (cem) an05 de existência. A segunda, do Senador Coutinho 

Jorge, altera o parágrafo 6., do art. 1., do PLC, para beneficiar os 
clubes de futebol profissional com o parcelamento de contn'l:uiçõ
es descontadas dos ~gurados empregados e dos trabalhadores 
avulsos e não recolhidas ao INSS. · ·· -

É o relatório. 

U. VOTO DO RELATOR 

A matéria de que trata o PLC em análise está inscrita entre 
as de iniciativa comum. e os termos em que está redigida não con
flitam com os princípios e normas constiOJcionais. Não há reparos 
a fazer. portanto, no que diz respeito a sua coostiruciooalidade. 
Também não vislumbramos impropriedade jurídica alguma oo 
COO:teúdo capaz de fulminá-lo com o vício da injuridicidade. 

Relativamente ao mérito, algumas considerações merecem 
ser tecidas. 

Argumenta-se, .não totalmente sem razão. que a concessão 
de parcelamentos e anistias gerou ~ repetição de um tip:J de com
portamento padrão. baseado na expectativa, sempre presente. de 
que o po::ler público pode dilatar praros e conceder facilidades 
amanhã ou depois. Tratar-se-ia de v.erdadeira "culnua da rolagem 
de dívidas", ensejadora de protelações no cumprimento das obri· 
gações sociais. Este argumento certamente pesa no momen'?.em 
que analisamos mais um projeto no sentido de conceder facilida
des para os inadimplentes com a Previdência Social. 

Não queremos. entretanto. visualizar a realidade com o foco 
voltado apenas pan aqueles que. indevidamente. procuram obter 
vantagens dos retardamentos e abatimentos. Para além. desta visão 
limitada. temos alguns Estados e milhares de :Municípios em siwa

-ção econômica difícil. Muitos deles atrasam o pagamento dos fun
cionários, pagam remuneraÇões irrisórias e estão sem disponibili· 
dades orçamentárias para as ações mínimas e imprescindfveis na 
área da saúde e educação. Com o processo de desaceleração eco
nômica, fruto da~ nova política, sobre eles, vem se abater a <}t!eda 
na arrecadação tributária 

Com relação às empresas privadas, argumentos similares 
·podem ser ex postos. São .notórias as dificuldades económicas en· 
frentadas por boa parte das estruturas empresariais 00 Pais. A que
da nas vendas e o desemprego crescente surgem como conseqúên
cias inevitáveis do processo de. estabilização. e o ajlste organiza-. 
cional e fmanceíro destas empresas não é facilmente ICalizivel em 
CW"tO espaço de temp::>. É preciso que elas, pelo menos, continuem 
'Tespirando". sem o que qualquer possibilidade de adaptação fica
ria afastada de plano. 

Cooperativas agrícolas e entidades beneficentes tam~~ so
frem os impactos da situação de "passagem" de um período infla. 
cionãrio para um perlodo de estabilidade. As cooperativas agrícolas 
defrootam-se com a inadimplência dos produtores rurais que, apesar 
da pro:luçào recorde, tiveram expressiva petda de renda. As ell!idades 
beneficentes sofrem em razão da diminuição da moeda circulante que. 
assim como as taxas elevadas de juro&. desestinrula as doações vo
luntárias. levando, em conseqüência. a dificuldades de caixã: 

Para não beneficiãr somente os empfegadores:. o teXto da 
ptOJ)osu em análise procura oferecer oportunidade semelhante aos 
empregados que perderam seu emprego e foram posteriorm.Cl'JI.e 
readmitidos, dando-lhes a possibilidade de. modiante parcelamen
to, regularizar a situação perante a Previdência Social. com o pa
gamento das contribuições referentes ao petiodo em que estiveram 
desempregados. Também os trabalhadores autónomos estão con
templados com a possibilidade de parcelamento. 

O projeto. ainda. pretende estimular. com a redução de nml
ta. o pagamento à vista das contribuições em atraso. Assim pre
vendo, objetiva-se atrair os devedores arredios para a soluçio dos 
débitos. 
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Também está prevista. como garantia do cumprimento cio 
acordo, a participação. como fiadores, dos acionistas controladores 
e dos diretores das empresas acordantes. Trata-se de medida de se
gurança necessária e certamente eficaz para afastar dos. benefícios 
da lei empresas em cujo fub.lro nem os. próprios controladores e 
administradores confiam. Aplicando-se este dis!X'sitivo, cremos 
que a maioria das empresas inidôneas permanecerá longe dos gui
chês de parcelamento. 

Os ·parcelamelllos meram.ellle protelatórios t.ambéi:D. são de
sestimulados com a expressa previsã.o de que o inadimplemento de 
qualqúer parcela ou falta do pogameDio de contribuições devidas 
ensejará a imediata rescísã.o do acordado_, t'e$tabelecimento das 
multas em sua totalidade e a execução judicial do saldo devedor. 

Feitas estas considerações a respeíto do mérito, passamos à 
anãlise das emendas propostas na ComissãO-: 

A proposta de emenda do ilustze Senador BeUo Parga prevS 
a anistia dos débitoS vencidos das Santas Casils âe- Misericórdia 
com mais de 100 (cem) anos de existência." Posicionam.o-nos con
tra a aprovação dessa ~menda.. ainda que plenamente Válidos os ar
gumentos expostos, tendo em vista que as Santas Casas (declara
das de utilidade pública mediante Decre10 do Poder Executivo. de 
30.12.92), via de regro. já gozam da ise~o prevista no art. 55 da 
Lei no 8.212. de 24.07.91. Es&a isenção somente não abrange os 
recolhimentos descontados dos empregados. Quanto a estes, uma 
evenwal anistia representaria, oa verdade. uma verdadeira doação 
de recursos. realizada de fonn.a lealicamCnte -iiiipi6piii-.----

Para beneficiar os clubes de futebol profissiooal. a proposta 
de emenda do nobre Senador Coulinho Jorge altera a !edação do§ 
6° do art. 1 • do projeiO em análise. EntzetaDio, os clubes de futebol 
já estão beneficiados pela regra geral do parcelameniO. Alterando 
o- disposto no parágrafo citado, o proponente estaria permítindo -
que os clubes de futebol, como as entidades de assist&cia sociaL 
pudessem parcelar as coDiribuições descootadas dos empregados. 
Nio parece ser esta a intenção exposta na justificaçio da emenda. 
Assim. opinãlriõS -peloú~jeiçio também desta, tendo em vista que 
o objetivo exposto pelO ilustre Senador já estaria sendo illcançado 
com o texiO da redação fmal aprovada na Câmara dos Deputados. 

Diante das razões de mériiO expostas ao longo deste pare
cer. opinamos pela aprovação do Projeto dC Lei da Câmara n• 100, 
de 1995. com a rejeiçãO das emcoda.s propostas. JulgamoS cabível 
uma pequena correção de redação no art. 2°. oiuie aparece a ex
pressão "empregado autôoomo". Como a autonomia oio é campa· 
tível com a condição de empregado, propomos a utilização da ex
pressão "ttabalbador autônomo". 

EMENDA N" 3-R (DE RED'AÇÃO) 

Dê~ ao caput do art. Z.O do Projeto de Lc:i da 
Câmara D0 100, de 1993, a seguiDte redação: 

- .!!A-rt.-'l'P -Os--àébitos-~~.ll.-oon.tribuições de 
trabalhador autônomo, incluídos oo não em notíficãçio. 
relativos a competências ari.tCilófes' ___ a lo de junho de 
1995. smo objeto de aocm:lo p6Ill pogameDio parcelado 
em até 96 (noventa e seis) meseS." 

É o parecer, Sr. ~sidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O parecer cooclui 

pela aprovação do projeto com uma emenda. de redaçio e é c.ontrá
rio às duas emendas apresentadas.. 

Na mesa encontram-se ooze emendas de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. COOSulto S. Ex•. como as -emendas fOi-am ofere
cidas ao substirutivo e o Relator não apresentou substiwtivo, se 
concorda que a Mesa considere-as: como emendas ao projeto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Sim. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. emen
das de autoria do Senador Eduardo Suplicy que serão lidas pelo 
Sr. 1° Secretário em exerdcio, Senador-José Eduardo Outra. 

São lidas as seguinteS: 

EMENDA N-4-PLEN 

Dê-se, ao caput do Artigo I 0• a seguinte redação: 

"An. 1° Excepcionalmente, nos 90 dias subse
qUentes à publicação desta Lei. os débitos pendentes 
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social- IN'SS. re
ferentes a contribuições do empregador. incluído ou não 
em notificação, relativos a co!npetências anteriOris-a }0 

de agosto de 1995, poderão ser objeto de acordo para 
pagamento parcelado em até 72 (setenta e dois) meses. 

Justificação 

A emenda visa reduzir os prazos para que seja concedido o 
parcelamento, bem como o número de parcelas, pois o proposto 
pelo substirutivo ao PLC 100 é muito lo_ngo. 

SaladasSessões.lS de setembro de 1995.-EduardoSupficy. 

EMENDA N" 5-PLEN 

Dê-se. ao caput do artigo 1°. a seguinte redação: 

"Art.. 1 o Excepcionalmeme. nos 180 dias Saibse
qiientes à publicação desta lei. os débitos pendemes jun
to ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, refe
rentes a contribuições do empregacior'. incluído o.f não 
em notificação. relativa a competências anteriores a 1° 
de agosto de 1995. poderão ser objeto de arordo pan 
pagamento parcelado em até 72 (setenta. e dois) meses. 

Justificação 

O prazo pnipostopelo substirutivoao PLC lOOé muiiO longo. 
Saladas.$essões, 15 de setembro de 1995.-EdwordoSuplicy. 

EMENDA N" 6-PLEN 

Dê-se. ao cajlut do artigo 1°. a seguinte redação: 

"Art. 1° Excepcionalmente:- nos 180 dias subse-
qüentes à publicação destA lei, os débitos pendeDies jm
to ao instituto Nacional do Seguro Social - INSS, refe
rentes a contribuições do empregador, inch.údo ou não 
em notificação. relativos a compCtêõCW anteriores a 1° 
de agosto de 1995, j:ioderão ser objeto de arordo -Para 
pagamento parcelado em até 84 (oiteiU.a e quatro) mCSes. 

Justificação 

O prazo proposto pelo substitutivo ao PLC 100 é muito Iollgo. 
. Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995.- Eduardo Suplicy. 

EMENDA N" 7-PLEN 

Dê-se. ao§ 1° oo·an.. 1°. a seguinte reda.ção: 

"Art. 10--------·--·-----·----
§ lo Para apuração dos débitos no ato do parCela

mento, será considerado o valor original. ab.Ializado pelo 
íncide oficial utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social para correção dos seus créditos. acrescido di re:s
pectiva multa e jlros de mora. 

Justificação 

Não cabe. além do parcelamento, conceder-se, de antemão, 
perdão da rwlta e jJros de mora.. Tal perdão configurar-se-ia num es-



288 ANAIS DO SENADO FEDERAL Setembro de 1995 

timulo à inadimplência.. numa verdadeira anistia que tem como 
subproduto o in<:entivo ao Dão pegamento de débito<, quando se 
alega que a seguridade sccial, e em especial a previdência. não 
tem recursos para o pagamento dos beneficias a que o trabalhador 
tem direito. 

Sala das Sessões. 15 de s«embro de 1995.- Eduardo Supli<:y. 

EMENDA N' 8-PLEN 

Suprima~se- (:) § 2° do art. 1 o 

Justlllcaçio 

Em vista de outra emenda. suprimindo a possibilidade de 
anistia de multa. também este dispositivo deve ser suprimido. 

Saladas Sessões. 15 de sctcmbrode !99S.- EduanloSupli<:y. 

EMENDA N" 9·PLEN 

Dê-se, ao § 4° do art. 1°, a seguinte redação: 

''Art 1° ·-······-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-···-·-··-
§ 4' As empresas que possuam acaõo de parcela· 

menlo com o INSS pcxierão reparcc:Iar seus débitos nas 
condições JreVistas neste-artigo, não se aplicando, neste 
caso, o disposto DO§ 5' do 811. 38 da Lei n' 8.2!2, de 24 
de julho de 1991. acrescenlaâo pela Lei D0 8.620, de s 
de janeiro de !993, vedada qualquer n>dução dos valores 
cobrados a tíndo de juros e multa." 

JustUicação 

Não se pode pemUtir que, com a possibilidade de reparcela
mento, os devedores venham a ser novamente beneficiados com 
perdão de multa. Os valores incluídos no parcelamento já realiza. 
do. incluindo multa e juroo. não podem ser n>duzidos, se à data do 

. parcelamento não em autorizada redução da nmlta e juros. 
Saladas Sessões, IS de setembro de 1995.-EduardoSupli<:y. 

EMENDA N" 10-PLEN 

Dê·se, ao § 5" do an. I', a seguinte redaçio: 

Art.l o····-··-··-··-··-··-··-··--··-··--·-··-··-··-··-··-
§ 5° Os Municípios, os Estados e o Distritõ Fede-

ral poderio optar. excepcionalmente, por palcelar as 
contribuições descontadas. dos segurados e~gados e 
dos tntbalhadores avulsos e nio recOlhidas ao INSS. -
quando n::fercntes a competências anteriores a 1° de 
agosto de 1995, em até 12 meses. na fonna prevista nes
te artigo, ou nos termcJS do_artigo 27 da Lei Complemen
tar n° 77, de 13 de julho de 1993, acrescida dos juros e 
multas COireSpoodentes.. 

Justillcação 

O porágrl!fo criginal do subot.ilutivo,-Oiém de convalidar ato 
criminoso (aprop:iaçáo indébita), ao pennitir o porcelameuiD de d!vi· 
da deco=me de cootribuiçõco """-""" dos tml>al!ado= e não 
recolhidas à previdência. ainda libem os devedores da nmlta. Nio "' 
pode transigir tio amplamente com o inu:m;se dos trabolhadoces, aiir 
da mais quando se trata de dividas clocoo=les de apn:l!Xiação indébi· 
ta, crime que deve ser apmWo e respoosabilizado o seu autor. 

Saladas Sessões, I! de s«embrode 1995.-Eduardo Suplicy. 

EMENDA N" ll·PLEN 

Dê-se. ao§ 5 do art. 1°, a seguinte mda.çi.o: 
Art.l0 

................... ,_,_, .......... ,, ............................ _ 

§ S' Os Municfpios, os Estados e o Distrito Fede. 
ral poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as 
contribuições descontadas dos segurados e:tnpn:gados e 

dos trabalhadores avulsos e .Dão recolhidas ao INSS, 
quando referentes a competências anteriores a 1° de 
agosto de 1995. em até 12 meses, na forma prevista neste 
artigo. OU DOS termOS do artigo 27 da Lei Complemelllar n° 
77. de 13 de julho de 1993. acrescida dos juros e muhas 
correspondentes, sendo estas computadas em dobro. 

Justificação 

O parágrafo original do substitutivo. além de convalidar ato 
criminoso [apropriação indébita), ao permjtir o parcelameilto de 
dívida decorrente de contribuições descontadas dos trabalhadores 
e não recolhidas à previdência. ainda libera os devedores da multa. 
Não se pode transígír tão amplamente com o interesse dos traba
lhadores. ainda mais quando se trata de dívidas decorrentes de 
apropriação indébita. crime que deve ser apurado e responsabiliza
do o seu autor. 

Sala das Sessões, 15 de :;ctembro de !99S.- Eduardo Sup6cy. 

EMENDA N' 12·PLEN 

Suprima-se o§ 5° do art. 1 o 

Justificação 

Não se pode. sob pena de convalidar ato crimiDoso_(apro
priaç:ã.o indébita.), permitir o parcelamento de dívida decorrente de 
contribuições descontadas dos u·abalhadores e não recolhidas à 
previdência. Os Mui:úcípios já foram beneficiados com parcela
ment.os de débitos referentes à contribuição de empregador. Pode
rão fazer uso do mesmo parcelamento previsto no art. 1° do substi

..tutivo. Mas não podemos transigir com as dívidas decorrentes de 
apropriação indébita, por tratar-se de crime que deve ser apurado e 
responsabilizado o seu autor . 

Sala das Sessões, IS de setembro de 1995.- Eduardo Suplicy. 

EMENDA N'l3·PLEN 

Dê-se. à redação proposta ao art. 20 da Lei n° 8212, de 
1991 pelo art. ZOdo Subs~tivo. a seguinte redação: 

Art. zo ..................... _ .. _ .. _ ....... ·--·--~·~· 
''Art. 20 ............................... ~ ...... _:~~---·-
Salário de contribuição Alíquot.a em 
alé 249,80 - ·· ... · 8,00% 

de 249,81 até 41633 9,00% 
de 41634 até 832,66 !0,00% 

Justificação 

A Lei ri0 9032; de 1995, elevou a alíquota de contriliJjção 
para quem ganha entre S e !O salários de cootribuição. O pti=IIIe 
substitutivo ooncede generosos parcelamemos e perdoa muhas pca os 
devedores da previdénci&. Com tal demOllSliação de generosidade, 
nada mais nannal que a previdência contemple também oo trabalha
dores. reduzindo uova.mente a a!íquota de cootribuição pom o pata· 
mar anterior, já que, como demonstra, suas fmanças estio sóli
das o suficiente para supOrtar o ânuS da anistia que promove. -

Saladas Sessões. 15 de setembro de 199S.-EduanloSupli<:y. 

EMENDA N" 14-PLEN 

Inclua-se, onde couber, o seguinte disJXIsiúvo: 

"Art. No prazo de até 60 dias a contar da publi
cação desta Lei. o Pcxier Executivo enviará ao Congres
so Nacional projeto de lei destinado a tomar mais ágeis 
e céleres os procedimentos de execução judicial e extra
judicial da dívida ativa do instituto Nacional do Seguro 
Nacional decorrenLe da inadimplência ou falta de paga-
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mento de contribuições devidas, à previdência social, oo 
de parcelas R:sultantes de acordo de parcelamento." 

Justificação 

A execução das dívidas com a previdência social deve ser 
agilizada. Um meio para esta agilização' é adotar-se o procedimen
to judicial mais adequado a esta agilização, que atenda ao interesse 
da execução da dívida ativa da Previdência. Para tanto, propomos: 
que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei, no prazD de 60 
dias, haja vista que a legislação vigente que rege a execuçM da df
vida ativa da Previdência cotll.em.pla dispositivos que ~tardam o 
recebimento -dos créditos previdenciários, servindo aos imeresses 
dos inadimplentes contumazes e maus-pagadores. 

e) valor nominal: RSI.OO; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 

521825 

521825 

VencimentQ 

15-9-95 

15-12-95 

Quantidade 

10.214.584.657 

22389.349.064 -

32.603.933.721 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-. 
rem emitidos: 

Colocação 

15-9-95 

15-12-95 

Vendmento Título 

15-9-2000 521827 

15-12-2000 521827 

Data·B~ 

15-9-95 

15-12-95 -

Sala das Sessões. 15 de sdembro, de 1995.- Eduardo Suplicy. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como há um míme

ro grande de emendas, consulto o Relator, Senador Lúcio Alcânta
ra. se deseja usar a prerrogativa, previs_ta DO art. 348. n. do Regi
mento Intemo, de 24 homs Jl!li3 emitir parecer sot:e as emmdas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- pctfeitonwte S... Pm;idente. h) forma de oolocação: através de ofertas públicas, noo ler· 
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Retira-se a matéria mos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Ceniml; 

da Ordem do Dia paill retomar na se.Slfo de segunda-feira. i) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28-5-87; DOC:re-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: to n• 9526, de 18-1-89: Decreto n• 30.261. de 16-8-89; e Resolu

ção n• 61. de 30-12-91. 
OFÍCIO N" S/48, DE 1995 3. As operações de credito interno e externo de interesse 

(Em regime de urgência, nos termos __ do_art. 336, dos Estados estio disciplinadas pela Resolução n• 11, de 1994, 
"b", do Regimento Interno) - - desta Casa. Especificamente em relação ao-lançamento de tftulos 

Ofício no S/48, de l99S. do Banco Central do públicos, a Emenda Constitucional n° 3 proibiu a emíssio de no-
Brasil, encaminhando solicitação do Govemo do Estado vos papéis até 31 de dezembro de 1999, admitindo, porém, a emis-

~ de tltulos destinados ao refinanciamento do estoque de dívida 
de São Paulo relativa a pedido de emissão de Letras Fi- mobiliáriL Assim, além dessa restrição. bá os limites e condições 
nanceiras do Tesooro do Es!Jido de Silo Paulo - LFI'P, 
cujos recursos sedo destinados ao giro da dívida mobi- impostos pelo Senado Federal, confonne arts. 3• e 4• da referida 
liária do Estado, vencível no segundo semestre de 1995. Resolução 00 11/94,- ex.iginch inclusjve, insttoção especial para os 

pedidoo dessa natureza. (art. 15 .da citada norma). 
(Dependendo de parocer da Comissio de Asoun- 4. O pleito 'do Governo do Estado de São Paulo satisfaz a 

tos Económicos) nOJllla ConstitucionaL assim como os limites. as condições e a .ins-
Solre a mesa. pareoer que será lido pelo Sr. 1• Secretário trução processual disciplinados por esta Casa. 

em exercício, Senador José Eduardo Outra. 
PARECER N" 564, DE 1995 

É lido o seguinte: 
Da Comissão -de Assuntos Econômicos sobre o 

PARECERN°564,DE 1995 Ofído "S" n° 48, de 1995, relativo à solicitação do 
Da Comissão de ASsuntos Económicos sobre o Governo do Estado de São Paulo para que possa 

Oficio "S" D
0 48, de 1995, rdatlvo à solicitação do emitir Letras FiDancciras do Tesouro do Estado de 

Governo do Estado de ~ão Paulo· para que possa São Paulo - LF'JP, wjos recursos scrio destinados 
emitir Letras FiniUlcàras do Tesouro do Estado de ao giro da Dívida Mobiliârla d& Estado, veocívd no 
São Paulo - LFI'P, cujos rec:a~ serão destinados 2° semestre de 1995. 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, veocível. no Relator: Senador Pedro Plva 
zo semestre de 1995. 1. O Sr. Presídem:e do BanCo Central do Brãsil enca.n:iinha o 

Relator: Senador Pedro Plva Oficio "S" n• 48, de 1995, através do qual o Governo do Estado de 
!. O Sr. Presidente do BIUICO Central do Bmsil encaminha o São Paulo OQ!icil& autorização do Senado Federal paill emitir Lo

Oficio "S" n• 48, de 1995, através do qual o Governo do &lado de tros Financeiras do tesouro do Estado de Silo paulo- LFTP, cujos 
São Paulo solicita autorização do Senado Fedeo.l pora emitir Le- recursos seriio destinados ao giro da Olvida Mobiliário daquele 
tras Fmanceiias dO teSouro dO EStado de Sio peulo- LFI'P, cujos Estado, vencível no segundo seme~ deste exerdcio. 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária daquele - 2. A emissão solicitada tem as seguintes características e 
Estado, vencível no segundo semestre deste exerdcio. condições: 

2. A emissão solicitada tem as seguintes caracterist1cas e a) quautidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
condições: a serem s:ubstiD.lídos. atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos lltulos Resolução n•U/94, do Senado Federal; 
a serem substituídos, atua!izados nos lermos do§ 6• do art. 15 da b) modatidade: nom:inativa-lr.Ulsferivel; 
Resolução n• 11/94, do Senado Federal; . c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

b) modalidade: nontinaliva-tr.msfeóvel; - LFT, criadas pelo Oecroto-Lei o• 2376, de 25-ll-87; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro d) prazo: 1 a 120 meses; 

- LFT, criadas pelo Decroto-Lei o• 2376, de 25-11-87; e) valor nominal: R$1,00; 
d) prazo: 1 a 120 meses; O características dos títulos a serem substituídos: 
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Título 

521825 

521825 

Venàmeoto 

15-9-95 

15-12-95 

Quantidade 

10.214584.657 

22.389.349.064 

32.603.933.721 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocação 

15-9-95 

15-12-95 

Vencimento Título 

15-9-2000 521827 

15-12-2000 521827 

Data-Base 

15-!1-95 

15-12-95 

h) rorma de colocação: através de ofertas '(Xlbücas. nos ter
mos da Resoluçio D0 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

I) autorizaçíio.leglslativa: Lei n• 5.684, de 28-5-87: Decre· 
to n• 9.526, de 18-1-89: DeCreto n• 30.261, de 16-8-89: e Resolu
ção n° 61, de 30-12-91. 

3. As operações de crédito interno e externo de ioteresse 
dos Estados estio disciplliwlas pela Resolução n° li , de 1994, 
desta Casa. Especificamente em relação ao lançamento de tínllos 
públicos, a Emenda Constiruciõni.l D 0 3- proibiu a emísslo de no
vos popéis até 31 de dezembro de 1999, admitindo, porém, a emis
são de títulos destinados ao refmanciamenlO do estoque de dívida 
mobiliári:L Assim, além dessa n:sttição, há os limi1es e condições 
impostos pelo Senado Federal. coofcrnJO arts. 3° e 4° da referida 
Resoluçio il0 11/94, exigindo inclusive, instrução especial para os 
pedidos dessa natureza. (art. 15 da citada norma). 
. 4. O pleito do Governo do Estado de São Paulo satisfaz a 
nOI:Ill& CollSlituciOOal, assim como os limites..- as condições e a ins
trução processual disciplinados por esla Casa. 

5. O Banco Central ressalta em seu Parecer que o mercado 
fmanceiro está a.blalmente sarurado por tíbJlos públicos estaduais e 
municipais. e que a rolagem das respectivas dívidas mobiliárias 
somente tem sido possível mediame a troca desses papéis por títu~ 
los federais. Recomenda. por isso. a. utilização de ro:::oitas esta
duais para amortizar -las daqueles débitos. 

6. Embora a autorldade mo.ielária ~de a aplicação 
da reoeilaS para amortizações adicionais de dívida mobiliári:L es· 
pecificamente aquelas vencíveis DO segundo semestre deste exercí
cio. bá que se reconhecer o grande av&DÇO que vem sendo dado na 
rcestrutn:mç.ão das flll.aDÇ3S p.íblicas em nçsSo país, a exemplo da 
emenda constitucional e dos limites estabelecidos pelo Senado Fe
deral, já cilados. A ótica da oonjmtura, própria dos respoosáveis 
pela politica monetária., nãO deve ofuscar as trajclbriis de longo 
pmzo nem os esforços efetivos que as demais áreas de governo 
vém perfilando. Can efeito, o pedido do Governo do Estado de 
São Paulo. ao propor o giro da divida mobiliária vencível no se
gundo semestre de 1995, além de niD alterar o inóiiWlw devido 
pelo Estado, alonga o perfil dessa espécie de divida e, por conse
guinte, de toda a divida daquela unidade da fedemção, alterando 
tão-somente a dívida vencível no ano 20CX), que passaiia de 
18,38% para 30,64% do estoque. 

7, Pelas razões expostas, somos pela aprovação do pleito do 
Governo do Estado de Sio Paulo. DOS termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 99, DE 1995 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Govemo do Estado de São Paulo autorizado a 

realizar operação de aédito intemo. mediante a emissão de Letras 

Financeiras do Tesooro do Estado de São Paulo- LFTP. cujCfs re
cursos serão destinados ao giro de sua Dívida Mobiliária vencível 
no segundo semestre de 1995. 

A.rt. 2° A operação de crédito a que se refere o caput do ar
tigo anterior será realizada com as seguintes caracteristicas -~ con-
dições: - -

a) quantidade: a ser-definida na data de resgate ds títulos a 
serem substituidos, arualiza.dos nos termos do § 6° dó arL 15 da 
Resolução n° 11/94, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2% 
dos Títulos a serem substituídos; 

b) modalidade: nominativa-transferivel; 
·~ ~-·c)-rcndimento: igual ao das Letms Financeiras do Tesouro 

- LFT. criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: I a 120 meses: 
e) valor- nominal: R$1,00, 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 

521825 

521825 

15-9-95 

15-12-95 

Quantidade 

10.214.584.657 

22.389.349.064 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a !Jeo 

rem emitidos: 

Colocação 

-15-9-95 

15-12-9.5 

Vencimento Título 

15-9-2000 521827 

15-12-2000 521827 

Data-base 

15-9-95 

15-12-95 

h) forma de mlocação: atraVés de ofertaS públicas. nos ter
mos da Resolução> n° 565, de 20-9-79, do Banco Centtal; 

i) autorização legislativa: Lei n° 5.684, de 28-5-87; Decre
to n° 9526, de 18-1-89; Decreto n° 30.261, de 16-8-89: e Resolu
ção n° 61, de 30-12-91. 

Art.. 3° O pmz.o para o exercício da presente autorização- é 
de 270 dias a contar da vigência desta Resolução. 

Ait- 4° Esta Resolução emra em viga< na dala de sua plblicaçio. • 
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1995.- Gilberto Mi

r-auda, Presidente - Pedro Piva, Relator- Onofre Quinan- Jo
oas Pinheiro -João França - José Eduardo Outra- BeBo Par
ga - Beni V eras - V almir Campelo - Jefferson Peres - Jod de 
Holanda - Luiz Alberto Oüvara - Eduardo SupUcy - Osmar 
Dias- Vilson Kleinübing. 

O Sr. José SarMy, Presidenu, dt!ixa a cadeira ckJ 
presidincia, q~ é ocupada pele Sr. Antô~. C&los ~a-
ladans, Suplente de Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va.l.ada:es) - O po
:recer conclui pela apresentaçio do Projeto de Resolução n° 99, de 
1995, q~e autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Le
tras Financeiras do Tesooro do Estado de São Paulo, cujos rcarr
sos serão destinados ao giro da divida mobiliária do Estado, venci
vel no segundo semestre de 1995. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

A Presidência esclareoe que, durante a discussão. poderio 
ser oferecidas emendas à proposição. 

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

Aprovado. 
O projeto vai à Comis&ão DirCtora para a l:edação final. 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Sobre 

a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a Tedação fmal. 
que será lido pelo Sr. 1° Secretário eiil-txeidclo, Senador José 
Eduardo Dutra. 

É lido o seguinte; 

PARECER N• 565, DE 1995 
(Da Comissão DiretOO.) 

Redaçiio Final do Projeto de R ... Iuçiio n' 99, 
de1995. 

A Comissão Diretor& •lX"=lta • reladão fmal do Projeto de 
Resolução n° 99. de 1995. que autoriza o GovernO do Estado de 
São Paulo a emitir LC.tra.s Fi.na.nceiras do Tesouro do Estado de 
Sio Paulo- LFTP, cujos recunos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária do Estado, venclvel no segundo semestre de 
1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de setembro de 1995. 
- José Sarney, Presidem<>- Antônio Carlos Valadares, Relator
Renan Calbci.ros- José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER N" 565, DE 1995. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoo, e ru, Presidente . nos 
temJos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, prornillgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE !995 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
euütir Letras FIDaoc<iras do Tcoouro do Estado de 
São Paulo - LFI'P, mjos rewrsos serão destinados 
ao giro da divida moblllária do Estado, vencívd no 
segundo semestre de 1995. 

O Senado Fedecal reaolve: 
Art. 1° É o Govemo do &mdo de São Paulo aulórizado a 

realiz.ar operação de cr6dito intemo, ,mediante a emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Eslado de Sio Paulo '-IFil', cujos re
cursos serão destinados ao giro de sua dívida. m.obiliária, vencível 
no segundo semestre de 1995. 

Art. ZO A operaçio de CI6dito a que se refere o art-igo ante
rior deverá ser realizada nas seguintes condiçÕes: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tillllos 
a serem substituídos, atllalizadoa nos termoo do § 6• do art. 15 da 
Resolução n' li. de 1994, do Senado Feck-nl, deduzida a porcela 
de 2% dos titlllos a serem substituídos 

b) moda6dade: nominativa-<mnsfeúve4 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

_ LfT. criadas pelo De<mo-Lei n• 2-376, de 25 de novembro de 
1987; 

g) previsão de colocação e vencunenro dos títulos a serem 
emitidos: 

Co!ruyão Vencfmento Título Data-Base 

15-9-95 15-9-2000 521827 15-9-95 

15-12-95 !5,12-2000 521827 15-12-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nO"; ter
mos da Resolução n• 565. de 20 de setembro de 1979, do Banco 

- ~nua! do Brasil; 
i) autorização legislativa: Lei n° 5.6&4, de 28 de maio de 

1987; Docreto n• 9.526, de 18 de janeiro de 1989; Docreto n• 
30.261, de 16 de agosto de 1989; e Resolução n• 61. de 30 de de
zembro de 199 I. 

Art. 3° O prazo· para o exercício da autorização é de duZtn
tos e setenla dias, contados da publicação desta resolução. 

Art.. 4.1> Esta :n:sclução entra em.vigcr na data de sua ~blicaçio. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Apro. 

v ado ·o projeto e estando a matéria em regime de urgência. passa à 
imediata apreciação da redação fUJa1 

Em disrussão a redaçió fmal. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a disrussio. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que·a aprovam queiram perol.imecer sen-

tadoo. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promu~gação. _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO N"39, DEI995 

Discussão, em primeiro· turno. da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 39, de 1995 (n• 6195, na Câ
mara doS Depúados ), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que altera o § I • do art-igo 177 da Constituiçlo 
Federal. tendo 

Parecer. sob n• 507, de 1995. da Comissio 

-, de Constituição, Justiça e Cidadania, favod
vel com correções formais, em- obediência à téci:iica le- -
gislativa.. 

(Quarto dia de discussão) 
A Presid6ncia esclarece ao Plenário que. nos termos do dis

posto no art. 358, iD fine, do Regimenro Interno, a matéri.a Consta· 
ri. da Ordem do dia dunwte cinco dias úteis. em fase de cüscussio, 
quiDdo poderio ser oferecidas emendas assinadas por um terço, 
no mlnimo. da composição do Senado. · 

Tl'llllSC(l<tl>, boje, o quarto dia de discussão. 
Emdiscusdo. (Pausa.) 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Presidente, peço 

• palavn. pora di3cutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio C~rlos Valadares) - COn-

cedo a palavra ao nobn: Senador Ronaido Cunha Lima. 
d) prazo: um a cenlo e vmte meses; O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para disru-
e) valor nomioal: R$1,00 (um n:al); tir. Sem IeVisio do orado<.)- Sr. Presidente. Sr's e Sr:s. SenadorOs, já 
f) características doo títulos a......, substituldos: tive a CIJlOII1lnidade de manifestar a minba opinião a respeito da mató-

--::----:--------------------'--'- ria, repetindo basicamente os argomentos expendidos quando da dis-
TIIulo v cudmmto Quantidade - aiSsio perante a Comissão de Coniutuição. Justiça e CidadaniL 
-:-'"""-:-------!.9!~!.!;!!!!!.. __ ~.t!!!!!!!!!!!!!!!!___ R«ervo-me, por isso mesmo, o direito de, na próxima se-
521825 15-9-95 10.214.584.675 gunda-feim. quando da última reunião para disrussão, aduzir algu-
521825 15~12~95 22.389.349.064 mas considerações que entender necessárias para elucidação da 

matéria, c até pon:rue provavelmente teremos opornmidade de dis-
Total 32.603.93-l-721 cutir algumas emendas que serão oferecidas à proposta. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (AnfDnio Carlos Valadan:s) . A ma· 

léria continua em discussão. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. !=Sideme, peço a pala

vra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (AnfDnio Carlos Valadares) -conce

do a palavra ao Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE Pata discutir. Sem re

visão. do orador.) - Sr. Presidente, instigado pelo final do pequeoo 
proouDCiamenlo do Relalor. Seoador Rooaldo Omha Lim&. desejo 
apenas dizer que, muÍI.o provavehnente. teremos eJ}l plenário uma dis
russio polêmica occrot do papel da PE'IROBRAS na aea~çAo do 
mooopólio da União, DOO oovo< lmnos do substitutivo aprovado e 
que correspoode, em gmDde parte. à arta enviada pelo Presidente da 
República. oa qual assumia oompromisso de não privatizar a PETRO
BRÁS e de lhe dar um tratamento preferencial nas c:oocarências e 
naquilo que é boje respomabi!idade sua no campo p«rotifero. 

Apresentei uma emenda constituciOnal - é OOtn que se frise 
- com assinatura de mais de um terço dos Srs. Senãdores. Tinha
mos. aqui. em outras oportunidades, llB. discussão da.s emendas 
constib.lcionais, uma pnxe que se leVei&., evidentemente, em um 
grande equívoco regimental, qual seja a de que as pessoas assina
vam e, depois. poderiam retirar as suas asSinaturas, utilizando-se 
do argumenfD de que ainda nl.o havia sido publicada. 

Para evitar exatamente isSõ, numa questão polémica como a 
da quebra do mooopóüo da PETROBRÁS. a~tei emenda 
constitucional com ma.i:s de 34 assinaturas na. Comissão de Consti
b.lição, Justiça e Cidada.nia. com todas as exigêncías regimentais 
de um terço puu tram.itar; ela tremitaria. independentemente. Mas 
foi apresentada como emenda.. noo termos do Regimento, q_uando 
trata de tramitação especial das emeildas constitucionais. E uma 

, emenda que foi apresentada à emenda oriunda do Poder Executi
vo. Perdemos por pouco votos. Gerou uma boa. disa.!ssão. Acredi
to que ela terá cootinuidade- no plenário. Pediremo& em ~eri
mento pua que essa emeDCla seja discutida, COD.ttapOD.do-se A 
emenda no substitutivo adctado pelo Relator, Senador RonalOO 
Cunha Lima. Exatamenlc p::l[qlle é evidente que merece todo o 
respeito o compromisso assumido pelo Presidente Femando Heo
rique Cardoso, mas não estamos traUmdo aqui com pessoas. 

A Coosti!uiçio traa de iustiln~ l'<xtaDIQ. um oompromisso 
é impol1ante que seja expresso na nossa COrta Magna. A nossa emen
da drJmnina que a inrmnediação dos c:ommtos com capitais privado& -
feito pela União faça-se por intennhlio da Pmol:ris como empresa 
es<a!aL Gantnte.-se, desde logo. no texto da noaaa emeoda. que a Pe

uobrás não será privai.Wtda. E mais: - a P<:lrolris. ""' allla num 
setor que é cart.elizado a oível iolemaciooaL terá papel decisivo na 
implementaçlo da política petrolifera brasileira.. ' 

PortanfD. ac=iifD que essa discussio será dermidom daque
les que querem o comprcmisso do Prcsidenl.e em nível institucio
nal e daqueles que quet1:m adotar o projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados, pouco tDUdado pelo Senador Ronaldo Oloba Lima 
- ressalte-se, entretanto, o seu trat.lb.o. o avanço que promoveu 
trazendo o COIDfromisso do Presidente da República. De qualquer 
forma.. de acordo com o substitutivo, colocarlamo& a Petrobrás 
como uma mera competidora. em igualdade de condições com 
qualquer rutta empresa. E isso evidentemente em detrimento dos 
próprios iõ.t:ete-SSes nacionais. 

Gostaria de dizer isso, até porque estamos assistindo, por 
parte da Mesa.. a uma JrCOCUP&Ção de saber oomo tr.t.tar essa maté
ria. Não tem que se biscar camísmos no Regimento. Tem que se 
buscar no capítulo que tra1a das refOIIll&S constin.tcionais e da sua 
tramitação. E lá está expn:sso claramente que as emendas inexis
tenles são as emendas de membros da Comissão que, mesmo em 

emendas constitucionais, podein. apresentar individualmente pro-
posições modificativas e substitutivas. 

A nossa emenda não é uma emenda de um Senador, é uma 
emenda constitucional. assinada por mais de um terço dos mem
bros desta Casa e que tem ·a sua tramitação claramente defmida no 
Regimeilto_. Com um simples requerimento, terá que ser di~tida 
aqui. Será um importante momento vivido pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Cooti
nua em discussão. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V alada=) - Sena
dor Pedro Simon. o Senador José Eduardo Outra já havia feito a 
sua inscrição anteriormente. porém S. Ex• cede a vez a V. Ex•. 

- -v.-Ex•tem.ãpahi.vra:Por lO minutos. 
O SR. PEDRO SIMON- Obrigado. Acho muito impurtan· 

te o prommciameDlo feito pelo Sen.ador Roberto Freire. A meu ver 
-e dirijo-me especialmente ao Presidentê José Samey- esta ~o é 
matéria para buscannos no Regimento um ponto, uma vírgula. etc 
e tal. Somos escravos do Regimento. é claro. 

Quando fui eleito Senador pela primeira vez, fur para a 
pmia e li o Regimento do Senado, o Regimento da Câmara e oRe
gimento do Congresso Nacional. 

Da primeira vez., li como liternb.lra.. Da segunda. peguei um 
lápis aml e um vermelho e assinalava todas as dúvidas que tinha. 
Quando li a terceira vez. fui fazer os confrontos. E tenho uma con
clusão: o Regimento do Senado e o Regimento do CongreSSO são 
feitos de maneira a b3.Ver saídas para o Presidente decidir como 

-quiser. Se a decisão for "Arquive-se". o artigo tal manda uquivar. 
Se for "aceite-se", o artigo tal manda aceitar. Eu nio tenho nenhu
ma chívida nesse sentido. 

Mas este não é caso de Regimento. Nós estamos discutindo 
o monopóli? do.,J>etróleo. Nós estamos discutindo a questão da 
PElROBRAS. Nós estamos discutindo uma questão do maior 
conteúdo. mna questão que vamos debater, analisar. Há pessoas 
contrárias. há pessoas fav(Toiveis. Podemos votar, pcdemo& detrctar. 
Mas em uma questão como a eaienda do Senador~Roberto Freiti: e de 
msis 34 Senadores, que debate sobre a maléria. que aceita o tmnioo 
do mooopólio. extingue o mooopólio da PE'IROBRÁS - o que já é. 
um monne de um avanço - e que e.stá deiUro do CODlcÚdo da carta 
que o Presi.deote enviou para o ihJstre Relator. nio vetá-la pcxque o 
RegimeniO permite oo não permite1 Por amor de Detls! 

Quero dizer. com toda sinceridade. que não me passa pela 
cabeça que o Senador José Sarney, Fresideme do Congresso. vá 
admitir qualquer tipo de sugestão por esse motivo. S. Ex .. vai dar 
uma interpretação abrangente, porque intctpmtação se tem. 

Eu estava em Pono Alegre com o Sr. João Goulart. ·entio 
Presidente da RCJ"lblica. na casa do Comandante do 3• Exército, 
quando o Presidente do Seoado decretou vaga a Presidência da 
Re]:Ública e en:tpOOSOU o Presiden~ da Câmara dos Deputados. 

lnteq:ret.ação tem. Aconteceu. O Presidente declarru vaga a 
Presidência da República e o então Deputado Tancredo Neves ar
gumentou: ''Mas o Vice-Presidente está no Brasil!" O Presideme 
do Senado. à épxa. insistiu: ''Eu declaro vaga a Presidéncia da 
Rep.íblica e assume o Sr. Mazzilli". 

Isso existe. As questões são as mais variadas. 
Agora, o que eu quero analisar é o seguinte: não tenho ne

nhuma dúvida de que o Presiden1e José Sarney encontrarif uma 
saida, garantindo que dá para votar. Mas. também. não tenho dúvi
da de que a assessoria da Mesa enconttará uma saída, dizoDdo que 
não dá para votar. 

Na terça-feira. teremos que vctar a emenda do Senador Ro
berto Freire. Quem é a favor. vcte a favor; quem é contra.: vete 
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contra. Mas impedir que o Senado aprecie e decida sobre esta ma· 
téria? Só por brincadeim. 

O Sr. Roberto Freire- V. &.• me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON • Pois Dio. 
O Sr. Roberto Frdre • Acredito que Dio haverá essa pos· 

sibilidade de um Regimento permitir eoisas OOmmdit6rias. Até pcll"· 

que DO Titulo IX do Regimetúo. que trila daS ~íções sujeitas a 
disposições especilúS. em seu Capítulo I. que trata da proposiJl de 
emenda i. Constituição. o art. 358, §2' diz muito claramente que 
durante a discussão na Comissio de Constituiçio, Justiça e Cicia. 
dania ''poderio ser oferecidas emendas assinadas por. no mínimo, 
um terço dos membros do Senado, desde que guardem relação di
reta e imediata com a matéria i:ratada na proposta". 

É exatamente o caso. A emenda, assinada primeiramente 
por mim. vem assinada por mais de um terço dos membros da 
Casa. Se não me falha a memória, sio 35 Senadores. bem mais 
que um terço. Guarda relação direta com a mat~ria. É modifica
ti v a da propoSta que foi enviada pelo Presídente d4 República e 
que foi aprovada. coin substitutivo, na Câmara dos Deputados. 

E diz o ort. 361 desse Capilulo: 
"Art. 361. Esgotado o prazo da Comissão de 

Coll8tituiçio, Justiça e Cidadania. proceder-se~á na for
ma do disposto no aaput do art. 358 e em seu § I 0" - que 
traia das tramitaçõea da Dlll1&ia. 

''§ 1° Na sessão ordinária que,se seguir à emissão 
do parecer, a proposta será incluida em Ordem do Dia 
para votação em primeiro tumo11 

- estamo& com ela na 
Ordem do Dia. 

"§ 2° Somente seria admitidos requerimentos que 
objetivem a votação em _.oo de partes da propoota" • 
portanlo, para votar em _.oo partes do substitutivo pelo 
Relator, Senador Rooaldo Omha Lima- "ou emendas". 

O SR. PEDRO SIMON • E Dio faz difereuça se a votação 
for a favor ou contra? 

O Sr. Roberto Freire • Isso Dio impon.a, porque a emenda 
tem tramita.çio. Ela nio é uma emenda qualquer, de um membro 
da Comissio oU de um Senackr. 

O SR. PEDRO SIMON. E foi apreciada. . 
O Sr. Roberto Fr<ln: · É uma emenda .cODStitucional, tal 

como está previsto DO § 2' do art. 358 "emeudas assinadu pcll". DO 

mínimo. um terço doS mcmb:os do Senado11
• Portanto, a sua trami

tação é evidente. Ela Dio podl: ser ..-quivada. Ela nio é uma pro
posta a uma emenda constitucional de um membro da Comissio 
de Constituição, Justiça e Cidadania:,. porque esta, cwidememenre, 
6 inexistente se nãofoiacatadapola Comissio Ela niotem omquisi
to essencial das IISSÍnal1Jm5 de um taça pom ~ a sua tramita· 
ção. Ela deixa de existir, ~ evidette. &lá-se tmtmdo de uma tramita
ção especial de uma emenda que foi lpl<$<IJI&da. E digo.""""' disse 
num disairso americr, que fiz isaO pom evitar que d>egú=nos aqui e 
alguém pudesse diza' que essa emenda Dio tillba sido publicada e, 
portanto, nanes puderiam oor l<timdoo do apoiameoto. Hc!je. eviden
temCIIIe, ela 1l>mita. foi aprecioda na Oxniwio e, per "" um terço de 
seus merrbroo. pode IJOC<SSitar de um requcrim<lllo. objetivaodc a sua 
votaçio aqui em plenúio. E é isso que VllDOS fucr. mo acredito. Se
nado< Pedro Simon, que a Mesa Dio tDelldcri, do pcliJIO de vista re
ghueiJtal. a clareza desses dispositivos, bu><;ando, nol contradil6-
rios que etistem no Regimento, algum cuuísmo para evitar esse 
tema polémico e a. clisaissio em plenário. 

O SR. PEDRO SIMON. É isao que quero concluir. Nio 
tenho nenhuma dávida. Senador Roberto Freire, de que o ~si
dente Sarney, na terça feira.. coioc:::ari em votaçio a emenda do Se
nador Roberto Freire. Conhecendo como conheço o Presideme 

José Samey, não tenho nenhuma dúvida de que S. Ex•, baseado no 
artigo do Senador Roberto Fnüre ou em qualquer ootro. colocará a 
matéria em votação. 

Não passará pela cabeça de ninguém que uma matéria dessa 
natureza. na bora de ser apreciada, por qualquer motivo, não seja 
apr'CCiada pela Casa. Tenho tranqüilidade sobre isso, mas abordei 
o assuntá"j)OtqUe o·senaâor Roberto Freire o abordou. Se S. Ex• 
não tivesse levantado dúvida a esse respeito, eu não me manifesta
ria. porque não tenho chi vida de que o Senador José Samey, na ter
ça-feira, colocará em -votaçiO a matéria Com- pedido de destaque. 
Se aprovado o destaque. colocará em votação a emenda do Sena
dor Roberto Freire. 

Duran« a di.scursão de Sr. Pedro Simon. o Sr. 
Antônio Carlos Valadares, Suplente de Secretárío, deixa 
a cadeira da presidinria, q~ é ocupada peW Sr. Bdlo 
Parga. 

O SR. PRESIDENTE (BeÍ!o Parga) · Concedo a palavra 
· ao Senador José Eduardo Outra. para discutir. 

V. Ex• di~ de 10 minutos para o seu pronunciamemo. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(PT-SE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, Srs. Senadores. na~ dis
cussão dessa matéria na Comisslo de Constiruição, Justiça e Cida
dania. também apresentamos algumas erpendas. Uma delas, com 
algumas diferenças. ia na mesma direção da emenda do Senador 
Roberto Freire. Ela é baseada em um princípio - o qual já tive 
opor1llnidade de apresentar tanto nessa Comissão quanto 04_ pri
meira sessão em que foi discutida em plenário e voo mostrá-!a IJJl 

"bpoca da votação - previsto no prOgrama de governo do entio can
didato Fernando Henrique Cardoso, no seu livro Mãos à obra: o 
principí6 de estabelecimento de parcerias de joint veutures. inclu
sive citado explicitamente na referida obm. entre a Petrobrás e em
presas privadas ~ capital nacional e estran,geiro, na explornçio de 
petróleo DO Brasil. 

Entendemos que, no texto aprovado na Câmara e que não 
eâá sendo modificado no relatório do Senador Ronaldo Cunha 
Lima. S. Ex• não estabelece o princípio de parceria, mas sim de 
concorrência entre a Petrobrás e outras empresas que poderiam vir 
a atuar nesse selOr no BrasiL Inclusive estabelece que será criado
um órgão para regular as questões atinentes ao petróleo no País. 

Ora. sabemos que esse 6rgão já existe. que a Petrobds-acu
mulou tecnologia ao longo de todos ess~ anos. 

Na primeira discussão dessa matéria Deste -plenário. eu disse 
que não iria recolher assinaturas relativas àquelu emendas que 
apresentamos na Comissão de Constiruiçio. Justiça e Cidadania. 
porque não queria contribuir com o constrangimento de Senadores 
que dariam as suas assinaturas e, depois, seriam convencidos pela 
Liderança do Govemo a retirá-las. 

Fiquei até alegre quando li nos jomais de ontem que o Lider 
do Governo não iria se utilizar dessa estrat6gia de convencimento, 
que iria inclusive concttdar em que em.eDdas de plenário viessem 
e que, se fosse necessário, a matéria voltaria à Comis:;io de êms
tiluição. Justiça e Cidadania para ser debatida o tOais profUnda
mente possivel 56 que, ontem. conversando com o Líder do Go-
verno, S. Ex• disse que chegara à conclusão de que, se coacadas
sem. com as emenda$ apresentadas em plenário. acabariam at:rasan· 
do todo o processo de discussão. 

Eu pretendia inclusive apresentar uma outra emenda, modi
ficando um pooco a original, no sentido de. ainda que fosse neces
sário depois da modificação da Constituição. estabelecer lei ordi
nária para regular a matéria, u~ vez que entendemos que a pró
pria legislação brasileim já permite essa flexibilização do mooopó
lio do petróleo. nos moldes daquele que foi estabelecido pelo pró-
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prio programa de govetilo do então candidato Fernando Henrique 
Cardoso; inclusive possibilitando que, já a partir da pronmlgaçio 
da emenda constitucional. a Petrobrás esteja autorizada a estabele
cer todo esse processo de parceria. Na prática. ela já estaria flexi
bili.z.ando o monopólio do petróleo e ganharia tempo, uma vez que 
nào existiria a neces.idade da criação desse él<gãc regulador, de 
outra lei regulatória, etc. 

Só que, em função da nova infO!lllliçã() da medida do Go- -
vemo. resolvemos não apresentar essa emenda. Entendemos que a 
i.nt.eipretação do Regímento, lida pelo SCnã.dor Roberto Freire, está 
correta; entendemos que a emenda do Senador Roberto Freire está 
de acordo, inclusive com o programa de govemo do cntlo candi
dato Femando Henrique Cardoso; pemllte sim a flexibilízaçio dct 
monopólio do petróleo e permite o estabelecimento de parcerias 
entre a Petrobrás e empresas privadas nacionais w estrangeiras 
para awar nessa área tão importante. 

Por isso, quanto A votação dessa matéria, na próxíma segun
da ou terça-feira, Vãmos apoiar a emenda do Senador Roberto 
Freire. não concordando qu"e se possa usar de artificias rigimen
tais, de casuísmos para evitar que essa matéria venha a ser votada 
no plenário do Senado. 

Se a bancada do Govemo entender que a emenda nio está 
de a.corrlo com os interesses do Governo, que vexe contia ela. Es
peramos, porém. que não haja casuismos para evitar que essa ma
t6ria seja votada no plenário do Senado. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. l'resi· 
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga) · Concedo a palavra 
ao nobre Senador Antonio Carlos V ala.dares.. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP .SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.). Sr. Presidente, Sr>. Senadores, 
duraD1.e a discussão da matéria na Comissi.o de ConstituiÇão. Justi
ça e Cidadania, várias emend.as fonm apn::sentada.s. como a do Se
nador José Eduardo Dutra, a do Senador Roberto FR>ire e aquela 
que tivemos: ocasião de a~tar. envolvenOO a impossibilidade 
de privatizaçílo da Petrobn\s, praticamente proibindo que ela fosse 
objeto do programa de privatização. . 

A nossa emenda também foi rejeitada, ao lado daa demais. 
Entretanto, Sr. Presidente, illconfcmnado com a decisão da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. e-='demos nma luta 
aqui., no Plenário, e apresentamos aOs:- Srs. Scoadorel a mesma 
emenda. que foi rejeitada na Comissio. Aproveitamos ~. natural
mente corrigindo o probk:ma da t6cnica legislativa. uma emenda 
coosti.blcional preservando a Petrobrú. inclusive dando a primazia 
a essa Cmpre$a em caso de conco:c:ência. e que ela pudesse cooti
nuar amando nas áreas que já está explonndo IIIUalmen!e. 

Quero colllllllicar à Caaa que, para minha satisfaçio, a 
emenda que vamos encaminhar na próxima segunda~fein. jí tem a 
aS>inatun de 33 Srs. Senadores. Isso implica que ela pode IDmilar 
regimentalmente no plenário do Senado Federal. pode ser discuti· 
da de fonna ampla e, assim. tira=:noo, de uma vez por lodu, qual· 
quer dúvida sobre o destino da Petrobnls. 

Aliás, Sr. Presidente, ainda nio encaminhei a emenda A 
Mesa para evitar constmiJgimeniOs que oc:Oamun bi poucos dias: 
alguns Senadores, acionados pelo Govemo, totiranun assinaluras. 
Esse fato implicou tamb6m a retirada daa ]%0p0Siçõea. 

Quero crer que essas 33 assin.atums nio serão ret:i:radas. H4.. 
por porte dos: Senadores: que assinaiam a nossa proposta, o com
promisso de ir até o fim. A=ditam S.&"> que nio só a proposta 
de enlenda constitucional do Govemo deYe s:cr_dis:cutida. mas tam
bém a nossa emenda. que, na Comissão de Constitiliçio. Justiça e 
Cidadania, recebeu o n° 7. 

Não vou ler a emenda neste momenlO, porque sei que o 
tempo é exíguo. mas o farei quando da sua discussão, na próxima 
segunda-feira. Vou encaminhá-la à Mesa, antes do início dos tra
balhos: legislativos da sessão, inclusive para tradução das assinam
ras. Tenho certeza de que, na terça-feira. essa emenda, que preten
de ser incluída no capítulo das Disposições Gerais da nossa Cons
tituição. será amplamente discutida nesta Casa. 

É uma oportunidade histórica - não se trata só da_ minha 
emenda, mas t.ambém da do Senador Roberto Freire. que já con
ta com 35 assinaturas - para que esta. Casa mostre à Nação que 
não somos simples caudatários do que acontece na Câmara dos 
Deputados; não somos apenas órgão homologador das decisões 
do Governo e das decisões da Câmara dos Deputados. Mostre
mos à Nação que estamos preparados para discutir democrati
camente tudo o que está acontecendo neste País. notadamente 
em um campo tão vasto, estratégico e importante como é o 
campo do petróleo. Esse produto desperta a ambição de nações 
industrializadas do mundo. cujas ·reservas de petróleo estão ter
minando. Essa ambição está naturalmente se espraiando por to
dos os países que têm algum petróleo. 

O Relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidada.nia, o Seilador Ronaldo Cunha Lima. do Pl\1DB da Paraí
ba. teve uma ab.Jação marcante: seu relatório foi realmente bistóri
co. Entretanto. as suas conclusões foram prnticamerue iguais às 
proferidas pela Câmara dos Deputados. 

- Por iss_o, S_r. Preside"nte, é- de bom alvitre qUe a Casa "acate a 
pretensão do Senador Roberto Freire, uma vez que a emenda de 
sua autoria se coaduna com o-pensamento do Governo, e que se 

-debruce sobre a_ Emenda V aladares, uma vez que ela vem ao en
contro, harmoniza-se com o pensamento do_ Governo. Praticamen
te aproveitamos as referências à palavra "compromisso" contidas 
na carta dirigida ao Presidente José Sarney. Não vejo por que essa 
emenda não possa ser considerada até uma homenagem à Petro
brás, uma homeD.agem ao Senado, uma homenagem à palavra do 
Presidente da República. 

Sua Excelência o Presidente- é um cidadãO que merece o 
nosso respeito. mas representa- uma instituição, a Presidência da 
Re?Íblica. que não at_u_a, que não se responsabiliza sorinb:a. Em 
tomo da Presidência da República, existem íriieies5e-s, -existem Mi-· 
nistros. Deputados, Senadores que gravitam e têm as suas opiniões. 

De sorte que o que o Presidem e diz hoje pode ser modifica
do em virtude da ocorrência, no Brasil ou fora dele, de um fato 
novo que represente -interesse maior do Estado. Na verdade, quere
mos que o maior interesse do Estado seja no sentido de preservar o 
património que foi consnuído pela Nação ao longo de tantos anos 
de traballio, de luta e de sacrifício. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) · Continua em dis· 

cussão a matéria. (Pausa) -
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosse

guimento oa sessão de segunda-feira. quinto e último dia útil regi
mental. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga). Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 90. DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n° 90. de 1995 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n° 
513. de 1995), que autoriza o Municipio do Rio de Ja
neiro a·-emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fman
ceiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro -
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LFfM-RIO, destinadas ao giro de sua divida nh)in!J,ma 
vencível no segundo semestre de 1995. 

Ao projeto não foram oferecidas eme"Dda.s. nos tenno~ _j~l 
art. 235~ ll. "f'. do Regimento Interno. ---

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. {Paus.a.l 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (BeUo Parga) · Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N., 91. DE 1995 

Disrussão, em turno único. do Projeto de _R~sofu
ção D0 91. de 1995 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicoo como conclusão de s.eu Parecer n" 
515. de 1995). que autoriza a República Federativa do 
Brasil a conttatar operação de crédito externo no valor 
de até cinqüema e seis milhões, quinhentos e quarenta e 
quatro mil. cento e setenta e seis dólares norte-america
nos, junto ao Svenska Handelsbanken. 

Ao projeto nao foram oferecidas emendas. nos termos do 
art. 235. n. "r'. do Regimento Interno. 

Passa~se à discussão do projeto. em turno único. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa· 

lavra para disrutir. 
O SR. PRESIDENTE (BeUa Parga) · Concedo a palavra a 

V. Ex •. por dez minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT·SP. Para discutir. sem: 

revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Comissão 
de Assuntos Econômic:o&. a~ voto em separado, infonnan
do que o valor total dessa opei1IÇio deveci atingir US56.544 milhões 
de dó la=. a juros de 10,66% a.a.. mais uma taxa de íntemlediaçào fi. 
nanceira de 1% sol= o valer desembolsado e ainda 0.1% também so
bre o mesmo valor. Isso significa que, ao fmal do pagamelliO. devere· 
=ter pago. de Fros. a quantia de USI6.968 milhões. · 

Só parn-compa.rarmos: no ane passado, o. Senado autorizou 
não apenas o Ministério da- Marinba, mas também o da Aeronáutica e 
do fuéttito a """""""' f~ """"""' para aquisição de 
eq.tipammtos vism:Jo o seu reapucfhamenro. As taxas de. _juos varia
vam cntio eme 1% e 2,5% a.a. acima da Liboc.semosttal. ~seja. bem 
mais l:loixas dos que a& que 11!Jn "" sio ~ (a Liboc""""""'" 
gira em 10<00 de 6.5% a.a.) Cem esse finan::i3mctto. a Marinba do Brasil 
l'l"ende adquirir sistemas da Bofm AB Weapon System para eq.lipar 
suas fragatas e mísseis "Bill" pm. a;; Fu.zileiroç Navais. Ca::úocnc infor
mações do prop;o Minisrério da .Mamila. Qiio fomm rea!izadoo testes 
~ pois 06 IIlCSni05 exi,giriam dispôDdio de reau>OG. <pe sio ineXJS
teaes. Fomm realizados sinmlaçõ-< leUando obtec"' porâmetros <pede
veriam caracterizar o desempenbo do equipunenlo. Países como Esta
dos Unidos. lnglatt:m.. FillllÇil, Sulcia e outroo. segundo o ptóprio 
MiriistérlOâa-Mirmba. não utilizam oo canhões 'Trinity" em suas for
ças navais. Na opa:açio de aquisição de equipomell!Os, a empresa que 
havia sido inicíahnente escolhida como integracior-1. era a F.SCA, que 
acabou tendo problemas. Uma vez desvendados os tais J;XOblemas. 
essa responsabilidade passou pora a ENGEPRON · ~ Geren· 
cial de Projetos Navais. Diante disso, surge a seguinle questão: por 
que só depois do que ocareu com a =elação dos ·episódios da 
ESCA com relação ao SIV AM foi que o Ministério da Marinha des· 
cobriu que a sua própria empresa poderia exercer a funÇão de integra
dcta? Considerando <pe as ooudições eom'miro-f.Danceiras são desfa. 

voráveis e que as condições técnicas acima descritas cão _justifi~ 
cam tanto essa operação. nosso voto é contnírio. 

O SR.- ROl\1EU TUMA - Sr. Presidente. peço a palavra 
para diS<"ut ir. 

O SR. PRESIDENTE (Bel!o Parga) . Concedo a palavra 
ao Senador Romeu Tu ma. para discuur. 

O SR. ROJ\IEU TUMA (PL-SP. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) . Sr. Presidente. permita·me ler as informações que 
obtive junto à Marinha. em resposta ao ofício do Senador Eduardo 
Suplicy. solicitando informações: 

''Essa taxa global é comparada com as praticadas 
no mercado f manceiro internacional. sendo aceita ape-

- nã-s caso esteja em patamares iguais ou inferiores. - --
Na presente operação. o juro apücado de 10,66% 

embute o prêmio de seguro' garantia cobrado pela agência 
governamental sueca EKN. no valor de 4,05% ~ lX'I" sinal, 
prêmio este inferior ao praticado pelei EXIMBANK dos 
Estados Unidos (6.71%) e pela própria EKN (7.085%) no 
Projeto SIV AM. como também inferior àquele praticado 
pela agência francesa- COFACE. em tomo de 5.30%. 

Isso {XIsto, veritka~se que a -taxa cobrada pelo 
Banco sueco Svenska Handelsbanken, no valor __ de 
6.61% (10.66. 4.05). está bem inferior àquelas que têm 
sido aprovadas. normalmente. pelo Senado Federal, vide 
as Resoluções: 

· n• 91. de 1994 (para US$91 milhões): 9.86% 
mais um prémio de 7,085% em cada deSembOlso; 

. n• 93. de 1994 (para US$105 milhões): 10.5% 
mais um prêmío de 6.71% em cada desembolso: e -

· n• 96. de 1994 (para US$1.288 bilbões): 792% 
-riiais um prêmio de 6,71% em cada desembolso.'' 

Essa a resposta dada ao Senador Eduardo Supiicy, dado que 
boje a Libor se!ll,estral é 6.75 para o dólar norte-americano. que, 
acrescido da margem de 1% a 2.5%. sobe para 7,75% a 9.25%. 

Sobre o problema do uso dos canhões: 
" ... os testes de simul"ação executados para o siste

ma de canhão 'Trinity" consideram os padrões ballstic_os 
mundialmente" â.ceitos. Quanto ao míssil "Bill", houve 
testes de tiro real aceito pelos técnicos da Marinha." 

Esse é um processo compatível com os outros três emprésti~ 
mos já autorizados pelo Senado para a composição de todo o siste--. 
ma interligado aos barcos da Marinha. 

Portanto. somos favoráveis à aprovado do projeto. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente. peço a pa
lavra para discuur. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Concedo a palavra 
ao Senador Lúcio Alcântara para discu lir. 

O SR. LÜCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para discutir. 
Sem revis.~io do orador.)~ Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. em 
outra ocasião. o Plenário do Senado examinou processo análogo, 
que tanibém tratava de conceder empréstimo externo para adquirir 
bens para a Marinha de Guerra· do Brasil. oportunidade em que. 
manifesteJ a nunha_ estranheza, primeiro. pelo fato de ter vindo em 
regime de urgênc1a para o plenário. e. segundo. porque o processo 
só havia sido examinado no âmbito da Comissão de Assuntos Eco
nôm.Jcos. sem que estivesse prevista a audiência da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Atendendo à minha solicitação. o Presidente designoo. em 
plenino. o nohre Senador Antonio Carlos Magalhàes, que preside 
a Comissão de Relaçôes Exteriores e Defesa Nacional. e S. Ex* 
proferiu parecer favorável t.•m plenário. A partir daí. o Presidente 
do SenaJo. em fala qut~ proft•riu. dctermmou que. em procedimen~ 
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tos idênúcos, se desse sempre audiência à--'COmissão de Relações 
Exteriores e Defesa Naciooa.l. 

Apresentei requerimento que pedia a tramitação, nessa ~ 
missão, do Projeto de Resolução n"' 91/95, que está sendo objeto 
de análise pelo Plenário. -

Tendo tomado oonhecimento das infonnações que o nobre 
Senador Eduardo Suplicy, na Comissão de Assuntos Ecooôm.icos, 
obteve do Míoistério da Marinha. dei~me por satisfeito e apresen
tei requerimento dispensando a tramitação dessa matéria na O> 
missão de Relações Ex teri<reS e Defesa Nacional, e só por isso o 
fLZ, na convicção de que, doravanle, matérias .como essa irão_ tra
mitar também na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, que julgo seja a Comissão de mérito. Até porque, na Co
missão de Assuntos Econõmicos, o que se analisa é apenas a parte 
fm.anceira. as dotações, a nawreza do empréstimo, as condições de 
juros, as obrigações dela cieconentes. Mas não é possível que, em 
se tratando de armamentos, de modemi:za.çio das nossas Forças 
Armadas, se deixe de ouvir a manifestação daquela.Comissio, que 
julgo própria para aOOrdaro problema na sua questio de mmto. 

Daí por que apresentei o meu requeiinletuo pedindo a reti
rada daquele inicial, na certeza de que daqui por diante wlo tem
mos mais esse constrangimento de verificar que o Senado atmcla 
no Plenário matérias como essas sem a aud.iênci.li da Com.isdo 
própria. Muito obrigado. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Continua em discus-
são a matéria. (Pausa.) - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação do projeto. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pellil8.DeCer sen- -

tados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Eduardo 

· Suplicy, Lauro Campos e Marina- Sílv&:. 
A matéria vai à Comissão Direton pora a redàçáo final. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Esgotada a matéria 

constante da Ordem do Dia.. 
Sobre a mesa,. pareceres oferecendo- as_ redações flnais de 

proposições aprovadas na Ordem do Dia. na presente sessão, que, 
nos termos do parágrafo único do art. 320 do Regimentp In~mo, 
não havendo objeção do Plenário. serão lidos pelo Sr. ! 0 Secretá
rio em exercício. Senador V almir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PARECERN'S66,DE 1995 
(Da Comissão Diretcn) 

Redaçiio &o.! do ProjEto de Reoob;iio Ii' 90, do 19'JS. 

A ComissãO Dii:etora apteSell1a a redação final do Projeto 
de Resolução n° 90. -de f99S": que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro a emitir. mediaDte ofertas ·jiíbiicas, IAn.s Financeims do T&
souro do Município do Rio de JaneirO- LFIM-RIO, desfínadas ao 
giro de sua dívida mobiliária.. vencível no segUndo semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de setembro de 1995.-- -
José Samey, Presidente - Antônio Carlos VaOad~ Relator
Renan Calheiros -José Eduardo Outra. 

ANEXO AO PARECER N'566.l:>E 1995 

Faço saber que o Senado Fedecal aprovru. e cu, .Pn:sidc:ue, na; 
tetmos do art. 48. item 2ll. do Regimeuo Itteroo. Jn>Illllgo a~ 

RESOLUÇÃO N" .• , DE 1995 

Autoriza o Muniápio do Rio de Janeiro a emi~ 

RIO, destinadas ao gir-o- de sua dívida mobiliária. 
vencível no segundo semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l 0 É o Município do Rio de Janeiro autorizado, nos ter
mos da Resolução n° 11. de 1994, do Senado Federal, a em.~tir Le
tras Fi.na.D.ceiras do Tesouro do Municipio do Rio de Janeiro -
LFTM-RIO. destinadas ao giro de sua dívida m.o_biliária, vencível 
no segundo semestre de 1995. ~--.-

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas segumtes 
condições: 

a) quantidada: a ser deflllÍda na data de resgate dos tíOJ.Ios 
a serem substiwídos, atualizados nos termos do art. 15, § 6°, da 
Resolução n° 11. de 1994. do Senado Federal. deduzida a parcela 
de 2% nos termos do art. 15. § 6°. in 6ne. da Resolução n° II. de 
1994. do Senado Federal: --

b) modalidade: nominativa-transferivel; 
c) rendimento: igual ao das Leuas Financeiras do Tesooro 

LFI'. criadas pelo.Decreu,.lei n° 2376. de 25 de novembm de 1987: 
d) prazo: de até cinco anos (SELIC) e de até um mil sete-

centos e seis dias (CETIP); __ 
e) valor nomil'!al: R$ 1.00 (um real) Sefic e R$ 1.000,00 

(um mil reais) CETIP*; 
* o uso do preço unitário (P.U~) em unidade de milhar pela 

CETIP implica divisão da quantidade por 1.00 (um mil) por oca
sião da rolagem. 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

SELIC: 

Titulo 

681447 

681447 

68!447 

681447 

CETIP 

Titulo 

680852 

680852 

681J8ll3 

680883 

680914 

680914 

680944 

680944 

680975 

680975 

Vencimento 

1'-07-95 

1°·08-95 

1'_·09-95 

I 0 -10-95 

___ TotaL_ 

Vencimento 

I 0 ·07 -95 

1'-07-95 

1°·08-95 

I 0 -08-95 

I 0 ·09·95 

I '·69-9.5 

1°·10-95 

1°·10-95 

1°·11·95 

1°·11-95 

_Total 

Ouanüdade 

3.635.756369 __ " 

1.93 I.l2L68g~. 

2.291.745.755 

2.749343.466 

_10.607.967.466 

Quantidade 

6o.ooo:ooo.cxxi_ 

50.100.000.000 

60.000.000.0iliT 

50.100.000.000: 

60.000.000.000 

5o.loo.OOü.ooo 

60.000.000.000. 

50.100.000.000 

60.000.000.000 

50.1 oo.ooo.ooc -

55o.soo.ooo.o&r 

tir, mediante orertas púb6cas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LITM~ 

g) previsão de colocação c vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 
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SEUC: 

Colocação 

03-07-95 

01-08-95 

01-09-95 

01-10-95 

Colocação 

03-07-95 

03-07-95 

01-08-95 

01-08-95 

01-09-95 

Oi-09-95 

02-10-95 

02-10-95 

01-11-95 

01-11-95 

_V enci_mento 

Ql-07-1999 

01-08-1999 

01-09-199!1 

OH0-1999 

Vencimento 

01-07-98 

01-07-98 

ol:o848 
01-08-98 

01-09-98 

0!~09-98 

01-10.98 

01-10.98 

01-11-98 

01-11-98 

_____'I:í_l;ulo- Da~-baoe 

681459 03-07-95 

681461- 01-08-95 

681461 51-09-95 
-

681460: ÓZ-10-95 

Título _ Data-baoe 

681094 03-07-95 

681094 03.07-95 

6816%- 01-08-95 

681096 01-08-95 

681096 01-09-95 

681096 01-09-95 

681~5 02-10.95 

681095 02-10-95 

- 681096 01-11-95 

681096 01-11-95 

b) forma de colocação: mediante ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n' 565, de 20 de setemt..ó del979. do Banco 
Cemfal do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.3~. de_26_dc janeiro de 
1989. e Decreto n' 8.355, de 26 de janeiro de 1990. 

Art. 3' A autaização deverá ser exen:ida no prazo de duzenros 
e setenta dias a contar da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4' Esta Resolução entra <m vigor na data de sua piblicação. 
h) forma de colocação: mediante ofertas_públicas. nos ter

mos da Resolução n• 565. de 20 de seu:mbro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei D0 1.373, de 26 de janeiro de 
1989, e DeCreto n' 8.355, de 26 de janeiro de .1990. 

Art. 3° A autaização deverá ser exercida _DO pmzo de duzenc.os _ 
e setenta dias a contar da data de publicação desta Rcooluçio. 

cação. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vígor na data de sua publi-

PARECERN·~,DEI~ 
(Da Ccmissão Direlom) 

Redação f"mal do projeto de Resolução o' 91. 
de 1995. 

A Comissão Direlora apresen!a a redação fUlA! do Projete 
de Resolução nOÇil, de 1995, que auroriza a Rcpíblica Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de at6 
US$56.544.176.00 (cinqüenta e seis milliões, quínbeDlos e quaren
ta e quatro mil. cento e setenta e seis dólares norte-americanos) 
junto ao Svenska Handelsbanken. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de setembro de 1995.
José Sarney, Presidente- Antôoio Carlos Valadares,. Relator
Renan Calhciros- José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER N' 567, DE 1995 

Faço saber qu~ O Senado Federal aprovou. e eu. Preside!ne. nos 
tennos do art. 48. item 28. do Regimento Interno, promulgo a segumte 

RESOLUÇÃO N' . DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Bra..c;il a 
contratar operação de crédito externo no valor de até 
US$56,544,176.00 (cinqüenta e seis milhões, qu~en
-tôs-e quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dó
lares norte-americanos) junto ao Svenska Handels
banken. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ° __ É a República Federativa do Brasil autorizada a con-

--tratar operação de -creaíto externo, no valor equivalente_ a até 
US$56.544.176.00 (cinqúenta e- seis milhões. quinhentos e quaren
ta e quatro mil. cento e setenta e, seis dólares oorte-americanos), 
junto ao Svenska Handelsbanken. _ 

- Parágrafo único. Os recursos advindes da operaçào de cré
dito mencionada neste artigo destinam-se ao fmanciamento de 
85% (oitenta e cinCo por cento) do valor dos sistemas e equipa
memos·-.a s_Crem--adquiridos. para a Marinha do Brasil. no âmbito 
do Projeto de Modernização das Fragatas da __ Çlasse "Niterói". bem 
como do valor do sistema míssil anticarro "Bill". 

Fragatas da Classe "Niterói". bem como do valor do sistema 
míssil anticarro "Bill". __ 

Art. 2° As condições fmanCeiras básiCas da Operação de cré
dito são as seguintes: 

a) devedor: República Federativa do Brasil; 
- b) credor: Svenska Handelsbanken: 

c) valor: US$56.544.176.00 (cinqüenta e seis milhões. qui
nhentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dólares nor-
te-americanos).;· _ -

d) fin~lidàde: aquisição de Sistemas e equipamentos para a 
Marinha: 

e) juros: 10,66% a,.a. (dez vírgula sessenta e seis por cento 
ao ano) ftxos, contados a partir de cada deseii?-,bolsçAs?bre os sal
dos devedores do principal; 

f) taxa de intermediação financeira: 1% (um por cento). 
sobre o valor de.sçmbolsado; 

g) deSpesas: 0.1% (zero vírgula um por cento) sobre ova
lor desembolsado; 

h) ju~s de mora: 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da 
taxa operacional: 

i) condições de pagamento: 
I - pagamento inicial: após a emissão do Certificado de Au

torização~ 
2 - principal fmanciado: 85% (oitenta e cinco PJr ceDio): 

em dez parcelas semestrais, aproximadamente iguai~ e consecuti
vas, vencendo-se a primeira seis meses após o dia médio do res
pectivo período semestral no qual a entrega foi efetuã~ 

3- juros: vencimento semestral~ _ 
4 - taxas de intermediação ftnanceira: após a emissão do 

c~rtificado de Autorização: 
5- despesas: apôs a emissão do Certificado de Autorização, 

mediante comprovação, em reaís. exceto as feitas no exterior que 
só possam ser pagas em moeda estrangeira. _ 

Art. 3° O exercício da autorização concedida por esta Reso
lução fica condicionado ao efetivo cumprimento das disposições da 
CoostiruiçãoFederal. contidas no art. 167, I ell. bem como seu § 1°. 

Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida num prazo de qumhentos e quarenta dias. contado da 
data de sua publicação. 
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ArL 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os pari=res lidos 
vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.203, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publicação, para imediata discussão e votação. da re
daçã.o fmal do Projeto de Resoluçiõ n° 90, de 1995, que autoriza 
o Municípío do Rio de Janeiro a emitir, mediante ofertas píblicas, 
Letras FinãoceiraS do Tesouro do Município do Río de Janeiro -
LFfM RíO~ destinadas ao giro de sua dívida p:aobiliária. vencível 
no segundo semestre de 1995. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995. - Nabor Júnior. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) . Aprovado o requeri· 

mente. passa-se à imediata apreciaçi.o da rMação frilal. 
Em discussio. (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusslo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai -à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Pm:ga) ·Sobre a mesa, reque

rimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador 
V aJ.mir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.204, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votaçã.o. da red.a
ção final do Projeto de Resolução n' 91, de 1995. que autorim a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de até cinqüenta e seis milhõe~, quinhentos e qua
renta e quatro mil. cenlO e sete:nta e seis dólares norte-americanos. 
junto ao Svenska Handelsbonken. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1995.- Lúcio Alcin-
tara. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Aprovado o requeri· 
melllo. passa-se à imediata apteciaçào da redaçlio fmal. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encetro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queíram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) · Há orado!es inseri-
tos. 

O SR. JADER BARBALHO . Sr. Presidente. peço a pala· 
vra como Lider. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jader Barbalho. que a solicitou primeiro, como 
Líder. Em seguida. concederei a palavra a V. &•. nobre Senador 
Edllirdo Suplicy. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, ve
nho à tribuna. em nome da Liderança do PMDB, para dar conheci
mento à Casa de correspondência do Senhor Presidente da Repú
blica, vazada nos seguintes termos: 

"Bruxelas, 14 de setembro de 1995. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Jader Barbalbo 
Prezado Senador, 
Acuso com s~lio;:fação o recebimento de sua carta 

de 31 de agosto óltímo. Nela idenúfico a mesma. disposi
ção conslrutiva que tem pautado as atitudes de V. Ex• 
como Senador da República, Líder do PMDB e um va
lioso aliado de meu Governo. 

Considero pertinentes as preocupações manifesta~ 
das por V. Ex• acerca da privatização da Companhia 
V ale do Rio Doce. 

Minha decisão de incluir a CVRD no Programa 
Nacional de Desestatização aWbdeu a duas ordens de 
considerações. 

Por um lado. trata~se de possibilitar que a Compa
nhia mantenha a posição de liderança que hoje d.et6m. 
cóiilo bem enfatiZa V. Ex'. num mercado allapJ.ente 
competitivo. Para tanto ela deve realizar. nos próximos 
anos, investimentos em patamares muito superiores aos 
atu.ais. Acontece que o Estado brasileiro não dispõe de 
recursos suficientes para financiar tais investirilentos, 
nem se mostra factível mobilizá-los. na escala necessá
ria. a.lJ:al,'és de parcerias com a iniciativa privada. 

A gestão privada permitirá à CVRD utilizar ple
namente sua reconhecida capacidade empresarial, hoje 
limífuda pelos entraves admínisirativos e orçameniários 
típicOs· de uDia empresa estalai. Mantê-la sob conttole do 
Estado. nessas condições, significaria comprometer suas 
perspectivas de expansão futura, com graves prejuizos • 
para a posição- estratégiCa- "d"éSffutãda pelo Brasil nos 
me:rcados internacionais de minériO de ferro e de ouro. 
Não posso. em sã Consciência. com,pactuar com tam.it.nho 
equívoco. __ 

Em suma, estou atento à importância estratégica 
da CVRD e vejo aí. precisamente, a principal razão para 
privatizar a Companhia. Dentro, é evidente, de um mo
delo que preserve e na veidade fortaleça o controle do 
Estado nacional sobre os recursos de subsolo que, por 
disposição oonstitucion.al. são de propriedade exclusiva 
da União. 

Por outro lado, a decisão de privatinr a ~ 
responde a uma clara opção deste Governo pelo comba
te às desigualdades sociais e regionais como C:ixO da 
ação do Estado - oprão esta em favor da qual tWJ me 
faltoo até hoje ·o respaldo de V. Ex• e de seu partido, 
como o da maioria da Nação. 

Em face dessa opção. não se justifica manter uma 
imensa soma de recursos públicos aplicada numa empre
sa que, se não é deficitária. também não recolhe ao Te
sooro Nacional dividendos nem de longe condizentes 
com o valor das ações. Isto. enquanto faltam ao setor pú
blic;:o recursos para fmanciar adcquada::n~l.e a educação 
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a saúde e obras essenciais para o desenvolvimento regio
nal, e o mesmo Tesouro é obrigado a tomar recursos no 
mercado a taxas de }.nos elevadíssimas para rolar a &vi
da interna! 

A forma pela qual os recursos provenientes da 
privatização da CVR.D revetterio em beneficios sociais 
terá de ser, é claro, cuidadosamenl<> estudada pelo Go
verno, em con)lnto com o Senado e em especial com os 
representantes das regiões onde atua a Companbia. Re
colho, nesse sentido, a. preocupaçio de V. Ex• com o 
Fundo de Desenvolvimento boje mantidc. por uma fm· 
ção do lucro Uquido da CVRD. O modelo de privatiz.a
çio a ser adotado pode e deve preservar esse instrumen
to de apoio a projetas de interesse das COJllllllidades lo
cais. 

Quanto à ái<a de preservação do Projeto Carajis 
no Estado do Pará. menciOnada por V. Ex•, sua incapo
ração ao patrimôllio da CVRD. embora Olitorizada pelo 
Senado, aguarda, para ultimar-se, IIWlÍfeslaÇio da Se
cretaria do Palrimônio da União, que evidenl<>monl<> tra
Wá de adaptar os l<m10S do contrato com a Companhia 
ao modelo de privatização que venha a ser adota.do. 

Por tod.as e5&aS ccnsidera.ções. d.ecorrentea da 
magnitude e oomplexidade da Companhia, os esiUdos 
preliminares com vistas à priVatizaçio da CVRD tAra se 
revestido das mai<m:s cautelas. O Termo de Refedncia 
aludido em sua carta foi coo::luido dentro do prazo esti
pulado e aprovado pelo Conselbolúcional de Dese51a!Í
zação. Com base nele, o BNDES deve seleciooar, a par
tir de I O de oumbro ptóximo, os dois CODBUI!Oles espe
cializados que submeterio ao Governo, no ano vindou
ro, um modelo de privatização especlflco para a Compa
nhia. incluindo definições sobre avaliação, patrimôoio 
minem!, forma de venda e participação dos empregados 
e da sociedade DO processo. 

Parece-me mais sensato, em vista disso, deixar 
que os esllldos avancem até o ponto em que o Exea.~tivo 
e o Senado possam se debruçar sobre uma proposta de 
modelo de privatização cilp'amenl<> deftnida. 

Tenho plena oonvicçio de que iodas as precauçõ
es estio sendo tomadas, para que .a privatizaçio da 
CVRD se di! sob crndiçõe• que assegurem seu deoen
volvimento, com maiores bcneficios para a economia 
nacional e reflexo direto sobre as,_rêgiões em que a Com
panhia ama, respeitando, ao mesmo tempo. os legftimos 
interesses de seus acionistas niinoritários e empregados 
e o interesse nacional acima de tudo. 

Agradeço a V. Ex' a valiosa ccmribuiçio que 
vem oferecendo ao exame deste assunto. O que mais 
uma vez confirma a disposição do Senado Fedem! de 
continuar emprestando ao processo das reformas nacio
nais o concurso insubstituível de sua atençio, senmidade 
e patriotismo. 

ALenciosamente, 
Fernando Hcmique Cm:doao - Presidenl<> da Re

pública Fcdemtiva do Brasil 11 

Sr. Presidenl<>, Sr's e Sm. Senadaes, em primeiro lugar, re
gistro, da tribuna do Senado. o meu agradecimeniO ao Presidente 
da República. pela consideração dispensada ã carta que lbe enviei 
no dia 31 de agosto. 

Devo registrai esse agradecimento por essa deferência espe
cial e cumprimentar Sua Excelência por se estabelecer uma rela-

çio respeitosa com o CongresSo Nacinnal e, particularmente, com 
o Senado da República. E o faço, Sr. Presidente, muito à vontade. 
porque o Presidente da República, com esta, é a terceira vez que o 
faz em relação ã Liderança do PMDB e à Bancada do PMDB no 
Senado - enfim, ao Senado Federal. A primeira vez foi coJ:n rela
ção à questão do Projeto S!V AM. quando tivemos oportunidade 
de CQ.Viar uma missiva ao Presidente da República, que acolheu 
pontos de vista esboçados naquela oportunidade, e o projeto está 
sendo reformulado. A segunda vez, quando a Bancada do PMDB, 
em conseqüência do parecer do Senador Ronaldo Cunhs Linta, 
apresentou questões que o PMDB considera fundamentais a. serem 
preservadas no processo relativo à Petrobrás. e agora cm relação à 
Companhia V ale do Rio Doce. . . - .. . --

Ao fazer a leitura dessa carta. portanto, de inicio, mgistro o 
meu agra.decimenlo ao Presidente da República pela deferência 
pessoal pai3. comigo e, em segundo lugar, pelos cumprimentos em 
relação ao Senado Federal, pelo . acolhimento manifestado pelo 
Presidente, levando em conta as ponderações apresentadas. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Pennitc-me V. Ex• um aparte, 
Senador Jader Barbalho? 

O SR. JADER BARBALHO - Com a maior alegria, Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy . Senador Jader Barbalho, ouvindo 
com. aienção a leitura da carta do Presidente Femando Hemiquc 
Cardoso. que procurou escla!u:er diversos pootos que haviam sido 
leva.ntados por V. &•, notei que o Presidente ali menciona, expli
citamente. que o Senado vai decidir junto com o Executivo a ques~ 
tio relativa à forma do processo-de privatização. Parece-me. com 

--clareza, que o Presidente Femando Henrique Cardoso, nesse oficio 
a V. Ex•, está considenmdo adequado aquilo que tem sido objeto 
de rell.Xio na Casa, ou seja, que o Senado Federal participe da de
cisllo sobre a privatização da Companhia V ale do Rio Doce, tema 
que tem estado em pauta, em razão do projeto do Senador José 
Eduardo Outra, e que tem ganho forte repaldo nesta Casa. Gostaria 
de registrar isso que me pareceu bastante claro, ao ouvir as pala
vms que V. Ex• aqui pronç.nciou. 

O SR. JADER BARBALHO -Senador Eduardo Suplicy, 
o Presidente infOIIDa que o Senado nio ficará ausente do acompa
nhamento desse processo. Informa ainda que dois coosultoies: es- . 
tão sendo contratados para defmir o processo de privatizaçio da 
Vale. 

Desde o início. registro que não estou ainda convencido, 
mesmo com a carta do Presidenl<> da República, com respeito à 
privatização da V ale. Mas considero um avanço o Presidente de
clarar que nada ser.\ feito com relação a esse assunto sem que o 
Senado seja ouvido. 

Confmno: a ~ que dou à carta é cxatamente 
esta, de que o Senado BC<Xnpa.Dhará o processo c que ainda nio há 
uma definição. Mais do que isso, em ponto aqui levantado por di" 
versos Srs. Senadores em debate anterior, com respeito à qu_estão 
do patrimônio mineral da V ale, o Presidente deixa bem claro que 
este pert.encc à União e, portanto, nesse processo terá que ser_~fi
nido como vai se privatizar a V ale e como ficaria as ja.iidas que a 
V ale detém como concessão. 

Portanto, essa carta enviada pelo Presidente da República 
terá que ser examinada, meditada, em diversos dos seus ponl06, 
mas é um avanço qtie o Executivo reconheça a necessidade de ter 
toda caul<>la na questão da priva tiração da V ale e não exclua o Po
de.r Legislativo, particularmenl<> o Senado, de acompanhá-la de 
perto, lUAo pela qual nos manifestamos solidários ao projeiO do 
Senador José Eduaxdo Outra, com respeito a essa questão, quando 
o mesmo foi objeto de discussão no plenário do Senado. 

O Sr. Edison Lobão- Pennite--me V. Ex.• um aparte? 
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O SR. JADER BARBALHO . Ouço V. Ex' com alegria. 
Senador Edison Lobão. Posteriormente, ouvílei os Sena.dores José 
Robeno Anuda e José Eduarrlo Dutra. 

O Sr. Edisoo Lobão· Senador lader Barbalbo. desde logo. 
os meus cumprimentos a V. Ex•. por ter contribuído, de maneira 
significativa. para-o esclarecimento dessa questão transcendental 
para a vida político..econômica. deste País. A minha posição é tam
bém conhecida: sempre me manifestei contrário à privatização da 
Companhia V ale do Rio Doce, exatamente em razão do petrimô
nio mineral, cujo valor eu de&conheço. De modo geral, soo inteíra
meDI.e favorável à privatização. mas, no que diz "respeito à Vale do 
Rio Doce, tinha e tenho essa ~pação. Penso que o momento 
que o mundo inteirO está vivendo é o da privatização. e nio o da 
estatização. Não apenas no mundo ocidental, mas eu até diria que 
sobretudo nos países scx:ialistas, nos países da antiga Cortina de 
Ferro. promove~se uma privatização em massa. como mecanismo 
de recuperação da sua economia. Não pode ser diferente aqui oo 
Brasil. Estru plenamente na linha da completa priyatização. No 
que diz respeito à Vale do Rio Doce, porém. com essas preocupa
ções, que são tambml as de V. Ex'. A carta do Pn:sidente daRe
pública, que responde a uma iniciaúva--de V. Ex•, é bastante escla
rocedoro. AooiD dois pontos fundamentais: primeiro. que o Senado 
da ReplbliCJI participará com o Govemó Federal dessa operaçlo: 
segundo, a preservação do património mineral deste Pais. Penso 
que são dois cuidados muito importantes. V. Ex• propõe que se 
leia a carta mais detidamente, que se analise melbcr o documento, 
para que se tome posteriormente uma. decisão. Cumprimento V. 
Ex• pelo seu pronunciamento, e ao PreSidente da República. por 
ler tomado também essa posição de solidariedade às preocup11ções 
do Senado Federal. 

O SR. JADER BARBALHO - Agradeço a V. Ex' pelo seu 
-a pane. Cdncordo que o Presidente registtou, de forma p::mb.lal, na 
sua carta, que o processo de privatização terá que ser detalhado em 
várias eta.pa.S, sendo uma delas em relação ao património mineral 
O mesmo deve ocorrer com a fonna de venda e com a situação 
dos empregados da V ale do Rio Doce. 

Senador Edison Lobão, continuo com o meu ponto de vista 
de que a V ale não deveria ser privatizada. Contuc1o, a ~ do Pre
sidente da República men::ce profunda reflexio, que haverei de fa~ 
zer, bem como o Senado. O que fesk:jo na EDilllifeSiação do Presi· 
dente é o fato de Sua Exceléocia reconhecer, primeiro, que a V ale 
há de ter um tmtamento especial no que se refere à questão da pri. 
vatização e, mais do que~i.sso, que o Senado Federal deverá acom
panhar de perto e estar ciente de todos os passos desse processo. 

O Sr.José EduardoDutra. Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JADER BARBAHO - OuÇo V. Ex'. Senador José 

Eduanlo Dutra. 
O Sr. José Eduardo Dutra . Nobre Senador Jader Barba

lho, gostaria de registrar a importincia do p11pel que V. Ex' tem 
desempenhado nesse deba!e sobre a !rivati.uçio da Companhia 
V ale do Rio Doce. Em diversas ocasiões. teDbo dito que não enca· 
ro a questão da privatizaçio ou da estatização do ponto de vista 
ideológico. Tenho dito, inclusive, que não quero ser rotula.OO 
como defensor de um modelo de Estado em ruja construçio o meu 
Partido e eu, dentro da linha de peo.samcnto em que me enquadro, 
não tivemos a mín..ima responsabilidade. Em princípio, sou contra
a privatizaçãO da Companhia Vale do Rio Doce, pelos argumentos 
já dispeodidos po< V. Ex' e po< outtoo que tenho colocado. Pode
ria. inclusive, ter inicialmente apresentado um projeto simples
mente excluindo a Componhia V ale do Rio Doce do Programa Na· 
ciooal de Privatização. Mas meu objetivo principal oio era abortar 
a discussão sobre matéria tão importante, o que, na prática, seria 
feito, se apreseiúasse um projeto simplesmente excluindo a Vale. 

O principio do meu projeto está relacionado com a própria questão 
suscitada pelo Presidente oa sua carta, quando diz que, de acordo 
com o art. 176 da Constituição, os recursos minerais são patrimô
nio, são propriedade da União. Porém. quando da discussão das 
emendas constitucionais, partirul.a.rm.ente a que tratava do conceito 
de empresa nacional e modificava esse artigo, acabando com 

- aquela discriminação que existia anteriotment.e em relação ao ca
pital estrangeiro, eu dizia que a grande questão a ser disrutida não 
era se o capital estrangeiro deveria ou não partiCipar da mineração 
brasileíra, mas, principalmente, a forma de controle da União so
bre esse capital. Porque, infelizmente, Senador Jader Barbalho, 
embont. o art. 176 da Constituição brasileira diga que a proprieda
de dos rec:ursos minerais brasileiros é da União, a legislaç.io ordi
nária, o modelo de administração dos recursos minerais do Brasil. 
que é datado de 1934, através de concessões cartoriais, atrav&; in
clusive de um modelo de concessão que não exíste em praticamen
te nenhum país do mundo, que é a concessão por tempo indetermi
nado. faz com que. na piática, a prOJXiedade dos. recursos minerais 
do Brasil s6 seja da União até o momento em que estes são desco
bertos, porque. a partir daí, eles passam a ser propriedade de quem 
o descobriu, inclusive os da Vale do Rio Doce. Tenho certeza, 
também- como já registretôi.versas vezes-, de que a Vale do Rio 
Doce s6 recebeu a concessio da totalidade da província mineral de 
Carajás - que é a Iílaior província mineral do mundo - porqUe era 
uma empresa estataL Em função disso e em função até de que a 
ConstitUição reza que "cabe ao Congresso Nacional se manifestar 
sobre a alienação de patrimônio da União", é que apresentei o pro
jeto no sentido de que ele dê a palavra fmal sobre a privatização da 

-Companhia V ale do Rio Doce. Inclusive, na semana passada., 
quando me pronunciei sobre essa questão, o Senador Hmnberto 
Lucena lembrou-me do fato de que a atual Lei de PrivatizaÇão n° 
8.031, quando aprovada no Congresso Nacional auavés do projeto 
de conversão, tinha um parágrafo que previa que o Congresso Na
cional poderia aVocar para si a decisão sobre privatização de em
presas quando entendesse haver um caráter estratégico. Infeliz
mente, o então Presidente Fernando Collor de Mello vetou esse 
parágrafo e o Congresso, Nacional não denubou o veto. Em.ão. 
esse meu projeto, na verdade, retoma uma decisão que jã havia 
sido tomada pelo próprio Congresso, no caso especifico da Com-. 
panhia V ale do Rio Doce. Portanto, entendo que deveríamos deba
ter, principalmeOle quando esse projeto voltar à pauta do Senado, 
se caberá ou não-ao Congresso Nacional ou até ao próprio Senado 
- porque poderá ser objeto de emenda nesse sentido- dar a palavra 
fmal sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. JADER BARBALHO . Agradeço o aparte de V_ 
Ex•. Senador José Eduardo Outra. 

Creio que a carta do Presidente da República é uma aprova
ção à idéia de V. &.•, quando sua Excelência se refere à a~ia
ção, sendo que, no caso. se restringe ao Senado FederaL 

Em verdade, o que o projeto de V. &.• deseja .é .o .arompa
obamenlo por parte do Congresso NacionaL Eotio. V. Ex'. em 
princípio, com o seu projeto, admite a privatização. o cjúe v. 
Ex• deseja é que esse processo seja acompanhado pelo Con
gresso Nacional. Então, penso que a manifestação do Presiden
te da República em relação ao projeto de sua autoria, que trami
~ no Senado e que agora é objeto de apreciação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, tem um papel importantís
simo para a definição dos rumos que o Senado tomará em rela
ção a isso. 

O Sr. José Roberto Arnula - Permite-me V. Ex" um apar
te, nobre Senador Jader Barbalho? 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga. Fazendo soar a cam· 
painba.) - Advirto o orador de que o seu tempo já se esgotou. 
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O SR. JADER BARBALHO • Sr. Piesidente. pediria be
nevolência para que p.~desse ouvir o aparte do Senador José Ro
berto Anuda. antes de concluir o meu pronunciamento. 

O Sr. José Roberto Arruda · Muito obrigado. Penso, Se~ 
nador Jader Barbalho, que está acontecendo, neste momento, na 
sessão do Senado, um episóclio até mais importante que a discus
são especific3.mente- da Companhia Vale do Rio Doce. E penso 
que isso merece a reflexão de nós todos. Na sessão de ontem do 
Senado Federal. tivemos um momento de dificuldade. p:nque, ni-
tidamente, o Governo Federal encaminboo um assunto da maior 
relevância para o País, mas. por um problema qualquer de um 6r
gio da burocracia estatal, esse encaminhamento veio de forma in
tempestiva, exatamente no dia da decisão, e nio tiveram. os Líde
res dos Partidos desta Casa, condições de fazer uma análise mais 
detida do assunto. Ainda assim, o Senado aprovou a matéria paxa 
que aquele desa.üdo de uma área técnica do Governo não viesse a 
representar um. prejuízo para o País como um todO. Mas ficw cla
ro. na sessão de ontem, que tivemos um problema !Ul relação do 
Executivo Com o Senádo Federal. Neste momento, temos o inver
so: um momento extremamente positivo, eXemplar até, de como 
podem e devem ser as relações do Governo com o COngreSso Na
cional Em primeiro lugar, porque se há. nesse assunto V ale do 
Rio Doce. um pensamento majofitlrfu iio Senado Federal - e reco
lho isso do meu sentimento pessoal, de que esta Casa especifica
mell!.e, por representar o espírito federativo. não pode ficar ausen
te, no mínimo, do acompanhamento de um processo de discussão. 
pOiqUe ainda é de discussão. sobn: o fublro da Vale do Rio Doce-. 
tivemos pelo menos duas ações práticaS -para- enfatiur esse pensa
mento majoritário: a prliiieiri delas é a do projeto do Senador José 
Eduardo Outra~ e, a segunda, a açâo polfticã de V. Ex•, como Se
nador de uma região diretameo"' afOlada pela ação de desenvolvi· 
mento regional da V ale do Rio do Doce e como Líder do PMDB. 
Muito bemt Parece-me que essas duas ações ti.Dham. em princípio, 
o mesmo objetivo. E penso que a açãodci V. Ex• mais rapidamente 
alcançou o objetivo pretendido por todos nós. através desse com~ 
promisso político. dessa prova de que o Congresso Nacional e o 
Governo Federal podem trabalhar juntos num novo projeto de 
pais, dessa fi'anqu.eill. com que V. Ex•. DUm documento. público, 
colocou as suas posições e as suas preocupe.ções no caso específi
co~ e pela maneira. também clara, politicamente ~fica.z. com que o 
Presidente da República respondeu a V. Ex•. Desta fonna, oo mo
mento em que ocupa a Uil:una do Senado Federal pa.ta tomar pú
blica a carta do Presiden"' da Repóblica. Sua fucelõncia. pela via 
Cot'I"Cta, pela via política que V. Ex• inaugurou. responde às preo
cupações de todos o6s c não apenas à.s suas. Isso, portanto, trans
cende o aspecto específico da V ale do Rio Doce. Particularmente, 
não quero. neste momento, nem em meu nome nem em nome da 
Liderança do Governo, sequer entrar no conteúdo especificamente 
do assunto que se trara·, ou seja, o futuro da V ale do Rio Doce. 
Nem falo em privatização. Falo no futuro da V ale do Rio Doce. 
porque ocorre uma coisa muito mais íiiq)Ortimte;qUe é a inaugura
ção de um canal político sério. do qual as duas poolas lrabalham 
com. seriedade, defendendo suas convicções e pensando no ÍD.te
resse nacional. Esse canal atingiU, anteS &-qualquer outra iniciati
va congressual, o objetivo de que todos os cuidados sejo.m toma
dos DOS estudos preJ.i.m..ioiireS ei de que esta Casa puticipe não s6 
do evenrual processo de privatiza.çio - e esse é um ponto da carta 
de V. Ex' e da resposta do Presidente que gostaria de sublinhar na 
utilização dos eventuaís recursos. É claro que, no coo.teúdo especi. 
flcamente - e o Senado vai discutir muito -isto-, a Jrimeim empre
sa "estatal" que explorou o nosso subsolo e as nossas riquezas mi
nerais gerou Tirademes, e sabeiJJOS a utilização que se deu ao ouro 
das Minas Gerais quando o Estado brasileiro, à época vinculado a 

interesses colonialistas. explorava o nosso subsolo de fOI'IIla mo
nopolista. para que essas riquezas fossem para Portugal. Mas não 
vou entrar nesse contexto. até porque não firmei convicção pêssoal 
da oportunidade, da necessidade e do interesse ma..ior do País no 
que diz respeito à Companhia Vale do Rio Doce. E seria premab.l~ 
ro. porque, claramente, o Presidente da República diz na carta a V. 
Ex· que serão iniciados. ainda. os _estudos prelimiriares. com dum.· 
ção mínima de seis meses. que poderão até, teoricamente. concluir 
pela inviabilidade do processo. De tal sorte que penso que o mais 
importante é a negociação politica. é o canal político de alto nível, 
inaugurado por essa ação. ----

0 SR. JADER BARBALHO - Acolho o aparte do Sena
dor José Roberto Arruda e suas considerações, que me parecem da 
maior pertinência. 

Ao encerrar. agradeço todos os apartes feitos ao meu pro
nunciamento e ressalto ainda as observações que o Senador José 
Roberto Arruda acaba de fazer. de -que o importante. Sr. Presiden
te, é Cnteri.der que a democracia é feita do contraditório. do cOntra
ditório até, evenOJalmente. feito com veemência e com enrusias
mo. como tem sldo a minha pratica nesta Casa e. às vezes, aqui e 
ali possa ser confundido. 

Recolho desse episódio a satisfação de que o entusiasmo 
com que defendi o projeto do Senador José Eduardo Outra" :. que 
não é do meu Partido. é do PT- acaba de resultar não só nesse ca
nal politico a que se referiu o Senador José Roberto Anuda, mas, 
acima de rudo. Sr. Presidente. faz, com que o Governo reflita s_obre 
um tema da maior impottância: faz. seguramente. com que a so

--ciedade brasileira esteja segura de que, na questão da privatização 
da Vale do Rio Doce. haverá os maiores cuidados. 

E o Senado da República cumpre o seu dever paxa com a 
sociedade brasileira. fiscalizando e acompanhando os ates do .f.:'!::e
cutivo e. fundamentalmente. defendendo o interesse nacional. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) · Concedo a palavra 

ao Senador Eduardo Suplfcy, como Líder do PT, por 20 minutos.. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Como Líder, pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. sr-s e Srs. Senadores. em primeiro lugar. farei um breve co- • 
mentário a respeito do que os Senadores Flaviano Melo- e vãlnnr 
Campelo se referiram ainda hoje sobre o Programa Nacional do 
Partido dos Trabalhadores. transmitido ontem através de rede de 
rádio e televisão. 

O Senado~ f1aviano Melo ligou para o número 196. da 
Companhia de Elerricidade de Brasília - CEB e. enquanto aguar
dava na linha. disse que ouviu o discurso do Lula. Estranhou e 
perguntou como isso poderia ter oconido. Depois. o Senador Val
mir Campelo quis responsabilizar o Governo do Distrito Federal 
por uso indevido da TELEBRASiLlA. 

- Conversei com o Secretário de Go~crno ciO Distrito Federal. 
Hélio Doyle, sobre o assunto e quero pre;;tar alguns esc~imentos. 
Relembro que o controle da TELEBRASll...IA é do Governo Fodetal. 
mesmo p:dendo o Governo do Distrito Federal ser acionísta.-E. no 
caso. não houve qualquer impropriedade de procedimento. 
- O que ocorreu é que. tal como acontece em inúmeras em
presas privadas e empresas públicas. ao deixai- a pessoa esperando 
na linha., o rádio fica ligado em alguma estação. 

Ora. por estar no horário eleitoral. todas as estações de ri
dio transmitiam o programa do Partido dos Trabalhadores, Como 
ocorre com. todos os demais partidos nos seus dias específicoS. En· 
tão, o que aconteceu é que o Senador Flaviano Melo. ao aguardar 
um instante a ligação feita à CEB. para saber quando ia volt.ar a 
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luz. teve a felicidade de oovir um pouquinho a palavm de Lula. 
F01 uma sorte dele. 

É esta a explicação. não houve qualquer JX'Oblema. E espero 
que o Senador V a1mir Campelo. quando for o- dia do programa 
eleitoral do PTB, ligue para o número 196, e verifique se ouve a 
palavra, quem sabe, do Ministro José Eduardo de Andrade Vieira. 

Sr. Presidente, um outro ponto que gostaria de registrar 6 a 
visita, pcorrida há poucos instantes. ao Presidente do Senado Fe
deral e do Congresso Nacional, Senador José Sarney, do Presiden
te Nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, do ex-Pre
sidente e fundador do PT. Luiz Inácio Lula da Silva, de Plínio de 
Anuda Sampaio, do Secretário-Geral da CNBB. Dom Damasceno, 
e inúmeros Parlamentares do Partido dos Ttabo.Ibadores. em que 
entregaram um manifesto ''Pela Justiça no Campo - Memorial con
tra a violência no campo e pela Reforma Agrária". 

Esse documento será, inclusive, ell1.regue hoje à tarde ao 
Excelentíssimo Senhor PreSidente da Replblica em exercício. o 
Vice-Presidente Marco Maciel. ao Presidente da Câmara dos De
putados e ao_ Presidente do Supremo Tri~l Federal, com o se
guiDte teor. 

"Os abaixo-assinados. na condição de cidadlos 
brasileiros com mandato popular, dirigentes de Partidos 
Políticos e representanl.es de entidades civis e ~ligiosa.s, 
dirigem-se a Vossas Excelências para expor e propor o 
seguinte: 

O massacre de lavradores cometido pela Polícia 
Militar de Rondônía. na madrugada de 9 de agosto pas· 
sado, em Corumbíara. não é-o primeiro. Nem será o últi
mo, se não forem tomadas providéncias efetivas imedia
tas. a f tm. de se modificar a situação geradora dessa vio
lência no campo. Há no Brasil, atualmente, 198 conflitos 
de terra. envolvendo cerca de 31.400 famílias de !Iaba
fuadores. Em 22 Estados da Federação existem 20521 
famílias acampadas à margem de estradas ou em terre
nos cedidos a titulo precário. Elas esperam que o IN
CRA as convoque para efetuar o seu assentanXmto. En
tretanto. na Justiça, centeBaS de proc~;:ssos de desapro
priação de áreas para assentamento aguardam sentença. 
Diante dessa realidade, não pode cabor nenhuma dúvida 
de que novos massacres ocorrerão brevemente. 

TOdos os setaes deDlOCI'áticos da sociedade têm 
manifestado seu repúC:io a essas chacinas. que enodoam 
.:1. história brasileira. e têm reiterado o propósitO-de evitar 
a repetição desses atos. O mesmo dizem Governadores 
do.: Estados e Parlamentares, tanto dos partidos que parti
Cipam da coalizão ora no Poder, como das oposições. 
Pode-se afumar. portan[O, que bá consenso na sociedade 
brasileira quanto à necessidade de medidas que comba
tam as causas da violência no campo. Esse conjlnto de 
forças sociais e politicas dispõe de todos os meios ne
cessários para reformar. imedild.amenie, as normas e 
práticas vigentes de intervenção do Estado nos conflitos 
de terra. Depende unicamente de Vossas Excelências, 
reSfX'DsáVeiS pelos três Poderes do Estado. a concreuza
ção das medidas reclamadas por toda a sociedade brasi
leira. Assim. _se for dada coo.seqUência a esses reclamos, 
será possível criar. dentro de um mês, respostas instiru
ctonais que impeçam. defmitivamenre., a repetição de 
chacinas como o massacre de Corumbiara que borrori~ 
zou a oplnião púbüca nacional." 

No âmbito do Poder Executivo. essas m:edidas 
são: 

""" Retirada do Projeto de Lei Complementar o." 
37/95, do Poder Execuúvo e mobilização da maíoiia que 
o Governo detém no Congresso para aprovar, em regime 
de urgência urgentíssima. projeto de let modiflcãndo o 
rito estabelecido na Lei Complementar o0 76/93. para 
imissão do INCRA na posse de imóveis rurais desapro
priados por interesse social para fins de reforma agrária 
(Anexo 1): 

* Aprovação. também em regime- de urgência ur
gentíssima. dos Projet9S de Lei nos 490/95. 716/95, 
733/95, ora em tramitação no Congresso. Esses ProJCtoS 
estabelecem: I) procedimento especial para açôes de 
reintegração de posse ajuizadas denU'o de um ano c dia 
de turbação; rn intervenção obrigatória do Ministério 
Público em todos os litígios coletivos sobre a posse da 
terra;· Ill) punição criminal para os acusados de manter 
trabalho escravo (anexo 2); 

* Liberação imediata da verba de RS 
1.001.785.195.00. consignada no Orçamento de 1995. 
da qual só a irrisória soma de R$32.93.6.556~00 nâO foi 
sujeita aos sucessivos contingenciamentos determmados 
pelo Ministério do Planejamento. conforme disposição 
aprovada pelo Conselho da Comunidade _Solidária: 

* Apresentação imediata de um cronograma de 
execução-de desapropriações e de assentamentos rurais, 
noS tezmos do compromisso de assentar 40 mil famílias 
até dezembro deste ano; 

* ConClusão. no prazo de 30 dias, do inquérito 
policial- aberto por ordem do Ministro da Justiça. para 
aJ:Urar a responsabilidade dos envolvidos na cbacina de 
Corumbiara: 

* Levantamento. em 30 dias, de todos os inquéri
tos e processos criminais em andamento envolvendo po-
üciais civis e militares acusados de prática de atos de· 
violência e tortura contra a população rural, nomeando
se uma comissão. no Ministério--da Justiça. a fim de apu
rar essa documentação e propor medidas concretas para 
acelerá-los: 

* Abertura de inquérito policial para aptJrar os ca~ 
sos de violência cometida contra a população rural, de 
acordo com informações a serem enviadas por entidades 
de direitos humanos: 

* Determinação ao Banco_ do Brasil. para que 
execute imediatamente as dívidas dos 1.276 maiores to
madores de empréstimos para projetas e atividades ru
rais. Imediata ·ransferência das terras desses devedores 
para o INCRA. a fun de que nelas sejam assentadas as 
famílias de trabalhadores rurais; 

* Promoção de uma reunião de governadores dos 
Estados onde haja regisLro de conflitos rurais. pará que 
seja disciplinado o uso de força policial nos casos de 
despejo ou outras atuações; 

No âmbito do Congresso Nacional 
* Tramitação. em regíme de urgência urgerifíssi~ 

ma, e aprovação dos projetos de lei referidos neste doeu~ 
mento. 

No âmbito do Poder Judiciário 
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* Levantamento nas ações de desapropnação de 
terras para rms de reforma agrária em andamento. a frm 
de providenciar sua efetivação; - -

" Verificação imediata do valor das indenizações 
dos imóveis e suas benfeitorias, flxados nos processos 
desapropriatórios, uma vez que há denúncias de super
valorização dos beos desapropriados, em detrimento dos 
recursos destinados à Reforma Agrária. Essa verificação 
deve ser amplamente divulgada. a fim de dissipar toda 
dúvida sobre a matéria. - -

A sociedade brasileira espera das autoridades 
constituídas que tragam a paz ao campo. realizando a 
Refonna Agrária e garnntindo os direitos da pessoo hu
mana aos trabalhadores rurais sem terra e suas famílias." 

Esse inanifisto eStá sendo, neste instante, assinado e procla
mado no auditório Petrônio Portella, com a data de boje - Brasília, 
15 de dezembro de 1995. 

Gostaria. Sr. Presi~nle, de registar infam.aÇão que recebi 
ontem. enviada pelo Presidente do_ INCRA, Brasilio de Araújo 
Neto- informações essas que _solicitei a S. s• quando aqui esteve, 
na última quarta-feira -, sobre o_ total de famílias assentadas, em 
1995, pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso. As informações 
dW conta de que, até 30 de agosto de "1995, foram assentadas, se
gundo os diversos Estados, 16.201 famílias. 

Citarei a relação de famllias assentadas por Estado: PA -
1.479; CE - 824: PE - 265; GO - 790: BA - 556: MG - 646; RJ _-
20; SP - 337; PR - 324; SC - 325; R.s - 323: MA - 2.388: MT -
3.476: AC- 216:AM- !.057:MS -b:RO- 574; PB- 1.038: RN-
413: ES- 50: AP- O; AL- 0: SE: 25[;"1>1- 504: RR- 65: e TO-
280. totalizando I 6.201 famílias assentadas. 

O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPUCV- Ouço V. Ex', ccim prazer. 

O -Sr. Romero Jucá- Senador Eduardo Suplicy, louvo as 
colocações .de V. Ex• e o documento que está sendo entregue. Rea
fumo ainda que é da maior importância que o Govemo brasileiro e 
o Congresso towem essas providências no sentido de coibír, de 
punir a violência que está sendo disseminada no campcr; ·que está 
manchando toda a sociedade brasilein e, pnr ootro lado, para que 
se tenha também a agilização da reforma agrária. Sem dúvida ne· 
nbuma. esse deve ser um ponto de honra do Govemo e de toda a 
classe poütica brasileira. Sugiro também que, nO rol de atívidades 
e ações para ampliar a reforma agrária, sejãm discutidas -duis 
questões: a justiça agrária e a desapropriação de terlis envolvi
das com a questão da produção do naicotráfico. que é uma 
questão que jã fOi votada e diScutida, mas. na verdade, até boje 
não viiDóS nenhum tipo de punição para essas terras que estão 
sendo envolvidas. inclusive no Nordeste. na plantação de ma· 
conha, além de outras questões que envolvem esse grave pro
blema do narcotráfico. Quero louvar as palavras de V. Ex• e di
zer que toda a classe política deve se unir. deve acompanhar es
ses encaminhamentos e cerrar fileiras no sentido de que a refor
ma agrária deixe de ser um sonho da sociedade brasileira para 
se transformar numa realidade que pode mudar ã vida de milhões 
de brasileiros. Meus parabéns! 

O SR. EDUARDO SUPLICV- Agradeço o aparte. Sena
dor Romero Jucá. e incorporo as afli"IIlaÇÔeS de V. Ex•, pois as su
gestões são exatamente no sentido da ncçes_s:ida~ urgente da reali, 
zação da reforma agrária e dos assentamentos, iD.clusive em áreas 
boje utilizadas para o plantio de drogas ou daquilo que é objeto do 
narcotráfico. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr, 
Bel/o PargO.. deixa a cadeira da -presidência, que ; ocu
pada pelo Sr. Naborlúnlor. 

A SR• MARINA Sll..VA- Sr. Presidente, peço a palavra. 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 
à Senadom Marina Silva. _ 

A SR' MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. 
ontem. tivemos a oportunidade de lançar a Frente Parlamentar que 
coordena os trabalhos da Campanha Nacional pelo Fim da Explo
ração. da Violência e do Tuiismo Sexual contra as Crianças e 
Adolescentes. 

Essa campanha está sendo coordenada pela Deputada l\1ari
lu, com a participação de várias entidades da sociedade civil. do 
Governo e de direitos humanos. ~nfim. é uma campanha que tem 
por objetivo pôr um basta na exploração e prostituição de meno
res. 

Na região de onde eu venho. a Região Norte, temos inúme
:roo casos de denúncia de t:r".úi.Co de menores para prostituição em 
garimpos. Tivemos, inclusive, a CPI da Prostituição de MenCX"eS, 
realizada pela Assembléia Legislativa dq Estado do A~. e_ali foi 
levantado que inúmeras adolescentes eram. .contrabandeadas para 
os garimpos de Rondônia, onde_ eram exploradas de forma extre
mamente desumana. 

A campanha tem por objetivo o envolvimento da sociedade 
-civil como um todo no processo de discussão, além da participa

ção de autoridades. Nesse sentido. esta Casa terii a responsabilida
de de ·se fazer presente. Ontem, o Presidente José Sarney honrou
me ao me delegar"a resp:>nsabilidade de representá-lo no evento. 
De antemão. asSI)mi o compromisso de colocar para V. Ex"s cada 
passo da campanha e de levar o assunto para o âmbito da ~
são de Assuntos Sociais, a fim de discuti-lo-. para que aqueles Par
lamentares que sejam sensíveis à causa e queiram se dedicar a ela 
possam participar dessa Frente. 

Quero dizer também que, de acordo com a minha com-. 
preensão, o eofrentam.ento desse doloroso fenômeno da explora
ção sexual de menores deve compreender um conjunto de ações 
mais abrangentes para a sociedade brasileira. 

_ _9_ §_enador Eduardo Suplicy acaba de abordar um tema que 
tem uma importância fuD.d.amental no processo de cpmbate à misé
ria., à fome_. ao desemprego e à falta de perspectiva das pessoas. 
-que é a reforma agrária. lmímeras famílias, que são expulsas do 
campo. vêm para as cidades. sem trabalho,- sem educação. sem 
moradia. e resta aos fllbos a prostituição e a margfualização. Se 
algo for feito rio sentido de haver uma democratização da temt.. de 
haver uma política agrlcoia para que as pessoas possam viver com 
dignidade nas suas localidades. nas suas comunidades. com certe
za estariamos contribuindo em muito para que as nOS$3.$ crianças 
não venham a se prostituir. 

Mais de SOO adolescentes se prostituem nas ruas do Rio de 
Janeiro; milhares de crianças também estão se prostituindo em 
todo o BrasiL Mas esse é um fenômeno que., infelizmente. ocotTe 

em todo o mundo, o que requer da nossa parte uma reflexão sobre 
os valores éticos. morais e o valor da pessoa humana em si. 

O Sr. Roi:nero Juci. P~nnite-me V. Ex• um ap~? 
-

A SRA. MARINA SILVA - Ouço o aparte do nobre Sena
dor Romero Jucã. 
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O Sr. Romero Jucá- Senadora Marina Silva, em primeiro 
lugar, quero parahenizar as pessoas. .. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) . QUeria lembrar ao 
nobre Senador Romero Jucá que, pelo fato de a Senadora Marina 
Silva ter pedido a palavra para uma breve comunicação. não é per
mitido aparte, de acordo com o Regimento. 

O Sr. Romero Jucá- Falarei depoiS-. 

A SR'. MARINA SlL V A · Agradeço a intenção do nobre 
Senador em apartear-me. Com certeza. S. Ex& iria engrandecer a 
minha comunicação e, com certeza, também irá fazer a aborda
gem. em seguida.. 

Sr. Presidente, Srs. Se~s. é que a n:iinha ação nesta 
campanha se deve a três motivos: primeiro, pelo compromisso so
cial que tenho com as questões ligadas ao direito da pessoa huma
na., ligadas ao interesse da consciência cidadã e do exercício da cida
dania enquanto {X)S&ibilidade de vida; segundo, porque sou m.zlber, e, 
terceiro, porque, sendo mUib'Yf, tive a felicidade de ser xDle. 

Gostaria de salientar que a prostituição_ não aConteCe aPenas 
com as meninas, muito embora em relação a -elas o percentual seja 
maior, mas os meninos também são prostituídos. 

Gostaria de apelar pam todos os Srs. Senadores e, nanttal
mente, para as colegas Senadoras, que não estio presentes pores
tarem participando do encootro de Pequim. A nossa ação deve não 
apenas visar à denúncia, à sensibilização por meio de disrursos e 
campanhas de apelo, mas também e acima de tudo deve compati
bilizar esses instrumentos com medidas coocretas para melhorar a 
condição de vida da nossa população, oferecendo perspectiva de 
sobrevivência à juventude, que, instigada pelo desejo consumista 
_estimulado por esta sociedade, muitas vezes se prostituí no--ara de 
possuir aquilo que a sua condição social não- lhe ofemce. Troca o 
seu corpo paxa ter acesso a determ;nados bens de consumo que, 
com certeza. ao invés de engrandecê-la ou agregar-file algum va
lor, alguma beleza, deteriora aquilo que lhe é mais essenCial que é 
a sua alma., a sua condição humana. - --- -- --

Então, gostaria de fazer este apelo a todos os Srs. Senadores 
e dizer que quero trabalhar dentro do Senado, }ln.to com às demais 
colegas, p:>r esta campanha, que é a Frente Nacional contia a Pros
tiblição de Menores e Adolescentes. 

Era o que eu ti.oba a dizer. Muito obrigadâ.. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Romero Jucá.. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PfL-RR. Pronuncia o seguinle 
discurso. Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, Srs. Sena.dotes, 
antes de fazer um disrurso específico sobre a quCstio do projeto 
de reforma tributária do Governo e a tributação sobn: o ouro. gos
taria. pela Liderança do PFL. de parabenizar o Coogresso pela ins
talação da Comissão que trata da quCstio da prostituição infantil. 
Como Parlamentar da Região Norte, CCIIll.O Parlamentar de uma re
gião pobre, assim como é a Senadora Marina Silva,. tenho sofrido 
essa questão de forma dolorosa no meu Estado. 

Sem dúvióa nenhuma, é de fundamental importãucia que a 
classe política brasileira, que o Governo brasileiro atente pua essa 
questão, não só para discutir o problema mas tBmbém. e principal-
mente, para enfrentar suas causas. --

A instalação da Comissão foi um passo decisivo. e 6 Sena
do estava muito bem representado pela Senadora Marina Silva. 
Tenho certeza de que a Comissão irá propor eD.cailiirihamemos, irá 
propor programas, irá propor legislações complementares, no sen-

tido de que tenhamos instrumentos operacionaís e legais para coi
bir essa mancha. que é de toda a sociedade brasileira. 

Quero parabenizar a Comissão, todos os membros envolvi
dos e dizer que. da parte do PFL. cerraremos fileiras no sentido de 
trabalhar para que as questões c-oncretas ÇK)Ssam ser trazidas ao 
público e à sociedade. a fHn de que possamos, realmente, transfor
mar em melhores condições de vida o drama. que vivem boje essas 
crianças em todo o Brasil. especialmente, como foi dito aqui. nos 
garimpos. nos baixões, enfim. nas áreas roais pobres ·cto Norte e do 
Nordeste brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não obstante sentir-me per
feitamente identificado com a agenda de reformas do Governo. 
creio ser indispensável a participação crítica do Congresso no pro
cesso de sua implantação. a ftm de que elas ocorram em sintonia 
ca:n as a.o;pirações da sociedade que. aqui ou ali. pode ser prejudi
cada por falhas ou !arunas não det_ectadas pelos arquitetos gover
namentais. 

Assim, se altamente positiva para o País vem sendo a 
a:tuaçãó até agora da sólida base parlamentar do Governo, que 
compreendeu a premente necessidade dessas reformas eS-trutu
rais, não menos profícua tem sido a daqueles que, sem embargo 
do seu apoio-global. têm tido a independência e o patriotismo 
de nelas apontar algumas falhas setorizadas. Pretensão descabi
da seria a de inadmitir-se a possibilidade de suas ocorrências 
no nascedouro. já que nem sempre os projetes puderam lá ser 
debatidos c.om· a profundidade ideal. Infelizmente. o País, na 
_tentativa de recuperar o tempo perdido durante décadas, tem 

-boje muita pressa. Mas pressa, conforme enSioa a sabedoria po
pular, é às vezes a inimiga da perfeição. E, nesse passo. Confi
gura-se de importância ímpar a análise lúcida e serena do Poder 
Legislativo, que, sem a subserviêD.cTa dos fracos, melhor servi
ço poderá presta<; à Nação. 

Mas se pudermos antecipar sugestões que possam servir de 
subsídios para o Governo, por certo nossa atuação será ainda mais 
benéfica quantÕ aOs resultados alcanÇados-. E é exatamentC essa a 
minha intenção ao abordar hoje, desta tribuna. um assunto que me
rece t.OOa a atenção dos elaboradores da projetada refoxma. tn"butá
ria brasileira, uma vez que um importante setor da econonilil na-· 
ciona.l - o do ouro e da indústria joalbeira - vem sendo destruído 
por uma. taxação íiljusta e descabída. 

É preciso lembrar que, com a promulgação da Constituição 
de 1988 e regulamentado o seu art. 153. pela Lei n° 7766, estabe
leceu-_se_que sobre o ouro, enquanto aúvo ftnanceiro oo instiumen
to ca.nlbial, incidiria um únposto, o IOF. com alíquota de _l_% nas 
operações definidas pelo Banco CentraL Disso reSUltou a organi
zação e a legalização total do mercado, possibilitando a criação de 
taxas flutuantes para o câmbio, cuja viabilização deveu-se exata
me.nte pela existêocía do ouro legal. 

Antes disso, o montante de tributos incidentes sobre o ouro 
era de 2.25%. o que fazia com que a maior parte da produção bra
sileira de ooro fosse contrabandeada. 

Pois bem. parece que não satisfeíta com a regulari:za.ção do 
mercado, entendeu-se que caberia a cobrança de PIS (0,65%) e 
COFINS (2%) nas operações com oo~ inviabilizando o mercado 
diante da incidência total de 3,65% de tributos sobre esse metal 
precioso, seja ele ativo f1Il3.D.ceiro ou instri.Jiriento cambial. 

E, ainda uma vez, caímos na mesmice _das discussões em 
tomo da diferenciação entre imposto e- tributo" sem que, na" Prática, 
se chegue a uma solução satisfatória. 
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De outro lado, como mercadoria de exportação. o ooro tem 
apenas incidência de ICMS com a!íquota de 1% passivei de dedu
ções com ·os denominados créditos de ICMS. 

Isso foi um golpe mortal pa.m o .116 entio florescente merca
do aurifero, jogando-o para o desanimador estágio atuaL a com
prometer inclusive o custo das alternativas para o fma.nciamento 
do setor minera!. especialmente do ouro e da indústria joalbeira. 

Mas não ficamos por aí, Sr. Presidente. Al&n disso, o Ban
co Central. através das Circulares n% 2499 e 2511, fez incidir so
bre os mútuos com ouro o comp.dsório nas alíquolas de 15% para 
os empréstimos concedidos p<r instinlições financeiras e de 30% 
nos empréstimos obtidos por essas instituições. Considerando que 
o Banco Central não remunera o dinheiro depositado a título de 
compulsório, o custo dos recursos parados chega a absurdas cifras 
awais, quando era de apenas 6% ao ano o rusto do aluguel do 
ouro antes das circulares retrcx:itadas. 

Ora. Sr. Presidente, ~r's e Srs. Senadores, o.l.o me pa=e 
prudente desestimular a pennanSncia do wro no Brasil estimu
lando, como conseqüência de uma trib.Jtaçio excessiva. a sua ~
messa para o exterior. Argumenta-se, é claro, que é indiferente que 
se tenha ouro ou dól.ares como reserva e que estes são obtidos com 
a venda daqueles. Por isso mesmo, no ano passado exportou-se 
cerca de 17 toneladas de ouro e temos, para esle ano, a previsão da 
salda de, no mlnimo, a metade da nossa produçio. Se_ as circuns
tâncias não se modifica.Iem. os números pjdem vir a ser bem 
maiores, inviabilizando totalmente o mereado íntemo com favore
cimento das bolsas estrangeiras, especialmente as de Nova Iorque, 
a de Londres e a de Zurique. -

Já sãó -bastante sign.ificatiVos OS dados relativos ao ouro 
·como investimento, dando contornos bem desan;m!tdotes à siwa
ção atual. A média diária de negócios oa Bolsa de Mercados e Fu
turos- BM & F -,que atingiu 9,71 tone!a<h... em 1992, caiu para 
apenas 212 quilos em maio de 1995- isso mesmo, uma queda de 9 
toneladas para 200 quilos. Em 1994. foram desentesouradas 12 fL>. 

Em relação a esse último item. o problema já foi resOIVtdo 
com a aprovaç-ão do Congresso Nacional à proposta do Executivo 
de aberwra dos limites antes permitidos apenas às empresas de ca
pttal nactonal. 

Há. portanto. a expectativa de retornarmos os investimentos 
para o setor mineral. que se, no passado, chegou ao patmpar de 
US$242 milhões em pesquisas, -viu essa cifra despencar para ape
nas U$60 niilbões em 1993. Eliminadas as diferenças entre empre
sas nactonars e estrangeiras. certamente teremos o retorno de mut
tas das que deixaram o País e a vinda de novas empresas interessa
das ao nosso mercado. 

Voltemos, então, ao ponto central deste nosso pronuncia
mento, que trata da excessiva tributação sobre a produção no Pais 
e, no caso específico. sobre a produção do ouro. Devemos nova
mente ressa1tar as maléficas conseqüências trazidas para o setor 
por uma carga Uibut.ária injustame.Q.te majorada através de um en
tendimento não apoiado no melhor Direito, já que o Código Tribu
tário Nacional dificilmente poderia ser mais explícito na:; suas de
fm.ições: 

"Art. 3o- Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória. em moeda ou cujo va:lor nela se possa ex· 
primir, que não constitua sanção de ato ilícito, instii:!Iida 
em !e i e cobrada mediante atividade administrativa ple
namente vinculada. 

Art. 4° . A natureza jurídica específica do triOOto 
é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo irrelevantes para qualificá-la: 

I - a denominação e demais caracterlsticas for
mais adotada_s pela lei: 

II - a destinação legal do produto da sua arrecada
ção. 

Ârt. 5°~ Os tributos são impostos. taxas e cODtri
buições de melhoria" 

neladas, registrando-se O quinto ano seguido de reduçio liquida do Não são por outras razões que as "contribuições sociaís" e 
ouro como investimento. São dados i'omecidos pela Presidência da os "empréstimos compulsórios" têm sido considerados pela me--
Associação Nacional do ÜlJro·e CAmbio- ANORO, quindo por lbor Doutrma e pelos nossos Tribunais como impostos, ainda que-
essa foi feita a iiiJreSe:iiliiçãõ, em maio deste IJJlO, do Relatório Enalísticas as contribuições e restituíveis os empréstimos. 
Anual GOLD de 1995, elaborado pela Gold Fields Minem! Servi· 
ce e divulgado em Londres. No caso do ouro. é pateme a bil.ributação que atinge o seu 

mercado. na velha e condenável prática de acrescentar o valor de 
São dela ainda, segundo transcreveu 0 jomal Gazeta Mer- mais tributos à base de cálculo originariamente prevista. Essa prá-

cantil. na edição do dia 17 daquele mês, estas outras informações tica. J·ustificada pela necessidade de aumentar a arrecadação. é. _na 
nada alvissareiras: · 

verdade. injustificável. Remenda-se de um lado. mas provoca-se 
Houve um aumento de 30% nos mimeros oficiais rombos no outro. desarticulando, por vezes. se tores altamente rep-

de consumo de ouro industrializado, de 8,8 tonela~ r~sen_tativos para a nossa economia. 

em 1993 para 12.1 em 1994-. A ANORO eotende,_po- Temos agora uma grande oportunidade de acabar de vez 
rém, que O aumento real ainda é maior, devido ao con- com esse odioso costume e é para isso que chamo a atenção do 
trabando de jóias para o Brasil, envolvendo. por ex em- Governo. Na inadiável e necessária reforma tributária prestes a se 
plo, parceria entre Itália e Ta.ilinW.: motivada {X)!' Uma __ - cooCTetizar, é fundamentai que se expurgue de vez a cumulativída-
carga tributária que está eDl..re 45% e 61%, envolvida na de ncx:iv a e se arqu itete mecanismos mais criativos que ga.ran[am a 
industrialização do omo no Brasil, coo.lra uma m6día arrecadação ideal sem onerar excessivamente a produção. No que 
mundial de cerca de 15%, que seria a responsáveL 

11 

se reíere parúcularmente ao ouro e outros metais e às pedras pre-
"Na parte da produção, depois de chegar a I lO to- ciosas. há urgente necessidade do seu fortalecimento quando em 

neladas em 1989 e 1990 (por ano)~-J;egistmram-se 75 00 uso no mercado ftoaoceiro ou cambial. pois" somente assim pode-
ano passado - portanto, também uma queda significati- remos combater a absurda evasão hoje verificada e que produz da· 
v a. Com as mudanças constinlciouais que _poderio per- nos irreparáveis no mercado interno. 
mitir maior partícipaçio das grandes mineradoras inter-
nacionais no Brasil. pOOe-se cm:- que a produção retor- A política tributária atual está provocando a morte, seja ela 
nará a 100 toneladas per ano até o ftm da década, com à vista, seja quanto ao fururo, do mercado financeiro de ouro no 
investimento de US$100 milhões por ano." Brasil. A trajetória descendente que o metal vem seguindo dá bem 
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a moscra da sua debilitação, prenunciando-lhe um triste fmal se 
não for estancada a sangria das .q.ossas reservas. 

O reméclio está ao nosso alcance e deve ser m.in.istrado 
prontamente, sob pena de ser considerado tardio: o.a reforma tribu
tária que se avizinha. a sua trilrutação deve ser especia.L rígida e 
isenta da cumulativídade, ficando restrita a uma alíquota tínica de 
tribulO de 1%, quando usado no mercado fJ..Da.DCeiro ou cambial, e 
não de imposto. sob pena. de -continuarmos a desconhecer a reali
dade do mercado mundial. 

Conclamo a Câmara dos DeJXItacio5 a estar bem atenta 
quanto à questão, a ftm de que o Senado não tCnha de levisa.r, tam
bém nesse ponto, o projeto de reforma triOOtária do Exea~tivo e 
ensejando críticas de que esta Casa estará atrasando a sua imp.Ia.n. 
taçào. 

A reforma é emergencial e urgente, mas deve ser feita de 
focma correta. para que realmente possa beneficiar o País e nosso 
povo. 

Era o que tinha a ctizér. 

Muito obrigado. 

O SR. PRÉSIDENTE (Nabor Júnior) . Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvam Rocha.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador La.uro Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador V almir Campelo. 
(Pausa.} 

Cpnced.o a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao oobre Senador Betnardo Cabral. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Vala
dares. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) · Os Srs. SenBdon:s ~ 
Mauro Miranda e João França enyi.a!'a:m discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do R.egimi:nto ln
temo. 

S. Ex"'s serão atendidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMD,B'GO) ·Sr. Pr<sidenle, 

Sr-s e Srs. Senadores, quero saudar com entusiasmo o desempenho 
do Presidente Fernando Hemique Cardoso no plano i.ol:emacionaL 
Na aD.Ial quadra de realidades da economia munc;lj.al. nações emer
gentes como o Brasil não têm alternativas fora da linha fatalista de 
que. ou aderem à globalização, cu surombem. Estamos amadu~
cidos no plano mterno, e conhecemos o nosso grande JX>teDcia.l. 
Mas é imperativo eDlender os mercados em que querendo w não 
estamos imegrndos, e preparar-se prua a conviv&.cia com os seus 
conflitos e as suas complexida.des. Veja-se o exemplo ~te do 
México. com as suas reperrussões no Brasil. 

Temos. felizmente. um Presidente que se garante no sofisti
cado mundo da diplomacia. Intelectual, JX>liglota,. sensível e expe
riente, o Presidente da República vai falandD _pelos continentes 
uma linguagem de Primeiro Mundo, e, felizmcme. vai sendo ouvi
do com respeitoso interesse. A retaguarda é g.arrmtida pelo equilí
brio e pela lealdade do vice-Presidente Marco Maciel, na sua inti
midade com os ritos democráticos e com as· boas sohlções admi
nistrativas. 

Os jornais de boje estampam os avanços obtidos por Fer· 
nando Henrique Cardoso nas negociações para a integração entre 
o Mercosul e a União Européia. E um fato auspicioso que retrata a 
maioridade que o Brasil vai adquirindo no jogo complicado dos 
interesses internacionais. Com isso. cresce a expeCtativa de que o 
Brasil venha a multiplicar seus tentâculos por todos os quadrantes 
do mundo. Temos a tradição histórica da identidade com OS--Esta· 
dos Unidos e a América Latina. no comércio exterior. Temos as 
identidades culturais e diplomáticas com a África. Intensificam-se 
cada vez mais as projeções de _comércio com a Ásia. Já temos com 
a Europa, graças às aftnidades com Portugal. uma grande porta de 
entrada para o Mercado Comum Europeu. Agora. o Presidente da 
ReJXÍblica busca uma sistematização de um espectro mais amplo e 
mais direto com toda a Comunidade Euro pé ia. 

Com ã ã:bertura da economia. brasileira para os investimen
tos'intemacíonais. e com as reformas aprovadas pelo Congresso, o 
Brasil está oferecendo ao mundo. sem riscos para a sua soberania, 
um extenso universo de oportunidades na potencialidade das m.até-

- rias primas, na capaddade_de nossos técnicos e no amadurecimen
to de nossos empresários. Faltam-nos capitais para multiplicar em
pregos, aumentar a produção que equilibre o consumo e facilite o 
controle da i:nilação. e ampliar as exportações para quebrar as cri
ses cíclicas das reservas cambiais. O Presidente Fernando Henri
que está. rigorosamente afinado com este OOomen'Ío. e exerce a sua 
liderança com notável sensibilidade para os seus compromissos. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP.RR) . Sr. I'Iesidenle. Sr" e 
Srs. Senadores, a sociedade brasilella é testemunha do sucesso al
cançado pelo Plano Real na estabilização dos. preços. O Brasil de
tém um recorde dificil de se superar: é o país que conviveu com. as 
mais altas taxas de inflação durante o período mais longo. Sofre· 
mos desse mal por mais de dez anos, período em que as taxas 
anuais superaram a mil por cento. Nos meses imediatamente ante
riores à iõipiantãção do programa, os preços subiam ao ritmo de 
cinqüenta por cenlO ao mês. Nesse agoslO de 1995, a taxa de infla
ção deverá se situar entre um e dois por cento. É uma vitória im-. 
portante e relevante para o futuro. O capital internacional volta a 
olhar para o Brasil como uma possibilidade efetiva de investimeDlo. 

No seu início, o Plano Real teve como base e substância, a 
abertura comercial e a chamada âncora cambial. Os comerciantes 
podiam importar com liberdade·, praticar preçq~ __ io.feriores aos- âe 
mcn;ado e fazer efetiva concorrência ao produto nacional Esse, 
)Xn" sua vez. não encontrava espaço para elevar preços sem c6:rrer 
o risco de não -encontrar compradores. O dólar barato, na faixa de 
84 centavos de Real, facilitava as importações. A conjugação de 
dólar a baixo preço com a oportt.midade de importar estabilizou o 
mercado interno e ga.rroteou a inflação. Aumentar preços paSSOU a 
significar deixar de vender. porque a concozrência se instaloU no 
Brasil. 

O mérito desse programa foi, além de colocar o processo 
inflacionário sob rigoroso controle, o de atacar de frente os muitos 
cartéis existentes no Brasil. Eles são vários. Vamos, contudo, citar 
apenas o da indústria automobilística. ~atro montadoras divi
diam o mercado interno nacional entre sí. Fabricavam canos para 
um mercado protegido e longe de qualquer disputa. Rapidamente. 
a c:oucorrência tornou-se um acordo de cavalheiros. A qualidade 
do produto caiu e o preço subiu. Algumas empresas chegaram ao 
cúmulo de se associar entre si, como foi o caso da Autolatina, boje 
extinta. 
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A abertura do mercado trouxe a conconêncla e acabou com 
o acordo anteriormente existente. As empre~_ fOI!~ obrigadas a 
conccner entre si e a disputar novo espãço diante da presença 
agressiva do produlD estrangeiro, que ca.m::ga Consigo fmailcia~ 
mentos em condições melhores e uma superior qualidade tecnoló
gica Em pouco mais de três irios. o po.norama se modificou por 
completo. Os preços de veículos novos tiveram uma queda signifi
cativa e os dos usados rea~aram abruptamente. Hoje, esse merca
do. que era frenético, porque os br-asileiros. investiam em automó
veis, passou a ser estável 

Entre a decisão de abrir o mercado interno e sua e:teq~ção, 
ocotmu a crise do México, que abalou profundamente o ~istema 
econõm.ico-fmanceiro dos Estados Unidos e de toda a América 
Latina. Os norte-americanos eram grandes iDvestidores no milagre 
mexicano.-Quando o governo mexicano desvalorizou o peso, o ce
nário de lucros fáceis e imediatos desmoronou. O ~sidente Bill 
Clli:tton foi obrigado a comandar uma irléditia operação de resgate 
fmanceiro, êolocaodo. rectJI'50S do Tesouro dos Estados Unidos e 
coosttangendo o Fundo Moilet.ãrio IntemaciOOa.l a liberar emprés
timos de emergência para o govemO meiicimo. Foi uma operaçào 
de cinqüeota bilhões de dóll=s. 

Diante dessa nova realidade, os governos latino-americanos 
entraram em crise, uma crise de confiabilidade nas recentíssimas 
democracias e na capacidade de seus dirigemes de Conduzir o pro
cesso de estabilização fmaoceira. O Brasil passou pela turbu.l&lcia 
DO primeiro semestre deste ano. O govetno de Brasllia cam:inboo 
DO sentido contrário de sua retórica. Elevou as tarifas de i:mpata
çio para setenta por cento. DO caso dos automóveis, abriu um con
flito com os pafses do Mercosul e colocou as taxas de juros inter
nas na estratosfera. Em meia dúzia de atas, os executivos brasilei
[0$ desfiZeram o que eles mesmos haviam pregado nos úhimos 
tempos e contrariaram a plataforma de campanha do entio candi
dato Fernando Hemique Cardoso. 

O livre comércio ficou comprometido e a imagem do Brasil 
ao:anbada no exterior e mais ainda no âmbito do Mereosul em 
função da discussão sotm as alíquotas a serem aplicadas aos veí
culos montaOOs na. Argentioa e DO Uruguai O govemo, em verda
de, trabalbou pora reduzir as poosibilidades de importação com o 
objetivo de diminuír o déficit no bdanço comerciaL Ao mesmo 
tempo modificou sua política cambial, boje o dólar está a 95 cen
tav"' de Real, e, por último, elevou brutalmente' os juros intemos. 
Cetceou o crédito, reduziu o número de prestações e jogou a eco
nomia nnma recessão alanmmtt 

Os resultado& dessa política começa.Ôl a ser visiveis. Diria. 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. que os =ultados dessa poli
tica começam a ser eScandalosamente visíveis. Os economistas, 
quando pegos em flagrante, costumam brigar com as palavras. Na 
época em que o Brasil convivia com uma infla.çio de mais. de mil 
por cento ao ano, eles nio admitiam a hipc:rinflaçio. Falavam de 
um processo inflacionário vigoroso, forte e dcf"mido. Nio en. bipe
rintlação, no eotaolo. Agora, não há IeCCSSio. Há uma iodefmida 
redução do nível geral de atividade da ocooomia. Palavras. pala. 
vras, palavras. O que há, neste mcmento. no Brasil é uma recessão 
profunda. 

Não preciso =orrer a exemplO&. Todos os dias os jornais 
noticiam que grandes empresas estio realizando demissões em 
massa. Milhares de trabalhadores foram colocados no desempre
go. Várias indústrias estio fed::lando, estão dando férias coletivas~ 
estão u-abalbimdo em dias alternados. Outras, mais objetívas, sim
plesmente, entraram em concordata.. Outras foram para. a falência. 
Não estou revelando segredos. Os jamais, dia: após dia, contam 

essa hist6ria de desespero e de recessão económica. ditada direta
mente pelos executivos da área económica. As brutais taxas de ju
ros inviabilizaram o crescimento económico nacional. 

É natural, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, que uma so
ciedade em guerra, ou diante de desastres narurais, se defenda. O 
dinheiro escasso provoca a elevação dos juros. No Brasil, no en
tanto, não ocorreu nada disso. O país não passou por guerras, ter
remolos, maremotos ou coisa semelhante. O aspecto cruel dessa 
decisão de elevar os juros. é que ela decorre. exclusivamente. da 
decisão solitária de alguns pOucos eXecutivos da área económica 
do govemo brasileiro. Ao trabalhador desempregado não importa 
que ele tenha sido demitido p::lr força de uma recessão_, dep~ssão 
ou pela redução da atividade económica. Ele perdeu sua fonte de 
sustento. Sua mulher e seus filhos vão sofrer os efeitos da de_cisão 
tomada em Brasília por burocratas insensíveis ao sofrimento bu
maoo. 

Desde a implantação do Plano Real, quatorze instituições 
fmanceiras fecharam as suas portas no Brasil. Esse gigantesco 
processo falimentar se explica, apenas em parte. pela redução 
da inflação. Ocorre, também, que a inadimplência é, hoje, a 
norma das transações comerciais. Ninguém paga, porque 11"0\l· 
quíssimos têm dinheiro. Ninguém investe em atividades produ~ 
tivas, na expansão de negócios e nas novas oportunidades. 
Tudo está blOqueado em nome de uma correção circunstancial 
de rumos, imposta à sociedade pelos executivos da área e<_::enô
mica do.governo federal. O sofrimento de milhares é decidido 
por uns poucos, aqui em Brasília. 

Esia situação não pode persiStir, Sr. Presidente, S~s e Srs. 
Senadores. O Brasil é maior que a compreensão desses funcio
nários que deveriam servir a sociedade e não sobre ela aplicar 
modelos teóricos, transformando os brasileiros em cobaias de 
suas experimentações. Em todos os lugares, no Brasil, há <? de
salento, a tristeZa e o desemprego. No estado de São P.~lo, 
grandes empresas, nacionais ou não, desempregam aos -~ilha~ 
res. No meu estado. Roraima_, o fenômeno é igual, guardadas as 
devidas proporções. Est3mos navegando em plena recessão, 
uma recessão estranha porque decidida e executada por meia 
dúzia de funcíonários à revelia dos superiores interesses da_ Na-. 
ção. 

Nesse contexto não há que falar em distribuição de iénda. 
Só é possuir, redistribuir o que exist~. O desempi:'egado, que ra
pidamente caminha para a economia i.o.formal, não tem nada a 
contribuir. Enquanto aumenta a massa dos que obtêm recur
sos na economia informal, aumentam os impostos para aque
les que ainda persistem no trabalho reconhecido. A distorção 
torna~se cada vez maior, entre o Brasil real e o Brasil que 
aparece nas estatísticas oficiaiS. Esse conjunto de distorÇões 
resulta da ação desse grupo de pessoas que, dentro do gover
no, não respeita o brasileiro, nem age em nome dos objeti
vos da soQedade. Não é razoáVel que se decida impor uma 
recessão apenas para corrigir aspectos de política monetária 
de curto prazo. --

- Ação nesse sentido é cruel, é perversa. é desumana. Brasi
leiros condenam brasileiros ao subemprego, ao desemprego, à 
fome, à miséria, ao desespero, ao desabrigo, tudo em nome de 
suas políticas ensandecidas. O Plano Real deixou de ter_ sua 
âncora na política cambial. O _dólar está sendo desvalorizado, 
dia a dia. Deixou de lastrear a abertura comercial. As alíquotas 
de importação foram elevadas em níveis :inesperados. O pro
grama de estabilização é, agora. um projeto monetarista, igual 
a todos os outros. com fundamento, somente, no sofrimento do 
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povo. As elevadí:).simas ta,xas de juro~_ criaram esSe cenário pavo
roso na sociedade brasileira. 

É fundamental, Sr. Presidente, Sr"s e Si-s. Senadores, rever, 
com urgência. essa politica monetarista, que eleva juros, mergulha 
o País numa recessão profunda e acaba com o parque industrial. 
Apenas no més de agosto, as indústrias paulistas demitiram 
20.200 empregados. O Brasil está descendo a ladeira da econo
mia, enquanto os executivos do governo limitam.se a anunciar 
medidas paliativas. As taxas de juros precisam retornar aos pala
mares civilizados. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • Não bá mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a. tratar, a Presidência val encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária da próxima segun-
da-feira a seguinte: -- -

-1-

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" IOO, DE I 995 

(Em regime de urgéncia.. oos termos do 
art. 336, b, doRegimcntolllleroo) 

Discussão. em tum.o único. do Projeto de Lei da Câmâ!a D
0 

100. de 1995 (n• 373/95, na Casa de origem), que autoriza o par
celamento do recolhimento de contribuições previde~as devi
das pelos empregadores em geral, na forma que especifica, e de-
termina outras providências, tendo --

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Lúcio Al
cântara, em substituição à Comissão de Assuntos Sodals, favorá
vel ao projeto. can emenda de redação que apresenta, e conii3rio 
às emendas oferecidas perante a Comissão. 

(Dependendo de parecer sobro as emendas de Plenário) 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO 

N" 39, DE 1995 -

Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda A 
Constiruiçio n• 39, de 1995 (n• 6195, na Câmara doo Deputados), 
de iniciativa do Presidente da Repdblica,. que altera o § 1° do art. 
177 da Constituiçio Federal, tendo 

Parecer, sob n• 507, de 1995, da Comissão 

- de_ Constituição, Justiça e Cidadania, favodvel com 
correções formais, em obediência à técnica legislativL 

(QuÍDlo e último <lia de discussão) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está enc=a<1a a 
sessão. 

(úvanJa-se a susiio à.r 12h30mú:.) 


